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Made, nova virtuie, puer, sic, itur ad astra.

(Verg. En. IX, 641).

Nil mortalibus arcluum est.

(Tlor. 0. T, 3).

Vires aeqwirit eundo.

(Verg. En. IV. 175).

Stat sua caique dies, breve &t. irrepwrainlt tempus

Omnibus est vitas; sed famam extender?, /achs,

Hoe virtutis opus.

(Verg. En. X., 467).

A fructibus eorum eotjnoscetis eos.

(S. Mat. Cap. VIT, 16).



ESBOCO BIOGRAFICO'*1

DE

AUGUSTO EPIFANIO DA SUVA DSAS

Epifanio Di-as, fi-l-ho de Bernardo Jose da Silva e de D. Maria
da Goneelcao Ventura, nasceu em Lisboa, no primeiro andair do
predio n.° 139 da Rua Vale de St.° Antonio, a 7 die Abril. de 1641.

Seus .pais, pessoas humildes, de poucas posses e caitdlicas, de-

ram-lhe no bapitismo o Home de bpifanio, pox ter nascido no dia em-

que a igreja celebra o bispo e martir Santo Epifanio.

Desde orianca sentiu grands inclinacao para as letras, tendo
comecado, aos 7 anos, a frequentar a Biblioteca Naiciona-l. Aos 13

anos de idade, em 30' de No.vembro de 1854, matrioulounse na aula de
laitim regida pelo professor Jose flVIaria da Silveira Almemdro, na qua!

fez notaveis progresBbs, passando a auxiliar o professor nas suas licoes

pa<r,tieulares. Frequentou tambem o Uceu e um colegio, estudaodo ao
mesmo tempo as liinguas francesa, inglesa e aleima, e virvemdo das
licoes. Frequentou a seguir o Curso Superior de Letras ( 118:61)

;
onde

foi distinto aluno de Antonio Jose Viale.

Aos 23' anos de idade ingressou no quadro dos professores do li-

eeu, e regeu, durante 3 anos, os eursos de portugues, ingles, latitm e

grego, no lieeu 'de Santarem (1>&64-1867), e durante este tempo oaien-

xou-se nos mo-demos metodos : atemaes da Pilologia Olassica. De San-
t.arsm foi para o lic-eu do Porto, onde levantou entre os colegas

grandes lutas com os seus maderinos meifcodos a contra-star corn as aai-

tiquadas orientac5es ciemtificas. aSle joi como uma granada que caiu

no Uceu, e tudo ia pondo em estilhacvsty. Deipois duma prolongada luta.

arte W61, perseguido pelos inimigos, na-quele lieeu, e petes ideias po-

liticas, veio para o lieeu de Lisboa, onde viveu com ceilta eatoa en-

uejgue aos estudos, as amotaeoes de textos de autores latinos e Portu-
gueses, e a traiducao da G-ramdtica do dinamarques Madvi'g (1B72).

No prefacio desta obra oritica os defeitos das gramaticas de Manuel
Alvares, Antonio Pereira de Figueiredo, Games de Moura e Joaquim
Alves de Sousa. Alves.de Sousa nao se conteve coon a censura e veio

em- defesa da sua iGram&tica com a ivolumosa obra— Besvosta a um
critico (1187130 . Entao Epifanio Dias respondeu-il'he com outra obra
nao memos volumosa— O Latim do Sr. Alves de Swsa, obra em que
aoialisa nao so a gramatica de Alves de Sousa, como tambem os Te-
nuis Graduados de Latim, do adversario, deixando-nos um modelo
de critica cientifica. -..--''

* Este esbo^o foi extraido das obras : Epiphanio Dias — sua vido
f. labor .scientijico - por J. Laite de. Vasconcdos, e Epifanio Dias, Pro-

fessor e Filoiogo -manorla do Donlor Francisco RehUo Gonc.alvcu.

publicada primeiramente na Rev. da Fae. de Letras de Lisbon, T. J.

N.° 1, pags. l-23
; e reeditada posteriormente na sua erudita obra «Fiio-

logia e Literatura»-/S'. Paulo, 1937.



Netm sampre acomodajdo ao que se promulgava, em 1894 exaspa-

romse. contra a larga Reforma de Instrugdo Secundaria, e com a

iiiapeiticao dos protestos na vida particular e publica gerou nos ailitos

•pofdieres do Ministerio da Insitrucao Publica o espirirto da revindita,

que iviria a leva-lo ,aos tribunals, e a iser julgado, como- qualquer ifaci-

oora, .em 20 e 21 de Dezembro de 1897. Dapois da absolvicao moral e

,

da ilibacao do viUpenidio transitou para a Eaculdade de lietras, onde

exereeu o ensino ate 191S!, ano em que foi jubilado.

Desde 11883:, e durante os dois meses de Mrias, em 30 anos, per-

coitou em wagens de lastudo itoda a Europa (exeepito a Russia)
, a Ar~

gelia, Tunis e o Egito, no Norte de Africa. Auxliou pecuniariamente

muiitas institu'ic&es cientificas, e pessoas necessiitadas, nam faltou aos

saus daveres de bam fifljho e de bom parents.

Depois de jubi'laido, ;encerrou-se mum quarto andar dtim predio da

Bua Jolse Esitsvao, impossibilitado de escrever com a tramura da mao
diteilta (doenga de Parkinson), que depois se generallzou a todo o

icoiTpo, deixando de sair de casa, isendo raras vezes visitado por es-

tiianfaos, servido por (uma velha oriada, meio /tonta, ate que, depois

de itres anos de soifrlimento aiesignado, sem um franzimento de rosto

«u lerve gamido, faleceu na manna do dia 30 de Navembro de 1916.

Assim fdinara as seus dias o hoimem de caracter integro, de tem-

pera rigida, de suma actividade didalctiea, que '
«traosmitiu saber ri-

qufesimo a varias geracdes e realizou trabalho de grande extensao

cultural)).
''''..'

Dr. Deite ide .Vasoomcelos resumiu tcda a sua actividade lite-

railo-cianitifica da seguinte forma

:

1— Liuros de \Ensino Escolar (publicados) :
A) Portugues: Gra-

mdtica Prdtica, Gramdtica Elementar e Sintaxe Historic®. B) Latim:

•a) Gramalticas: Tradugao de M-advig e Epitome de Madvig; h) Ex--

trcootos, Suflipiicio, Comelio, Eedaio e Eutrclpio, Cartas Selectas de Ci-

dero; c) Uiiwos de temas (com as cartas de Pe Vieira). C) Grego-:

Exercieios. D) Prances: Sintaxe.

H— Edigoes criticas de textos Portugueses : Cristovao Faleao,

Es.7n.emldo, Lusiadas, Fragmantos ide um canoioneiro do seeulo XVI.

JM— Andlises filologicas : O Latim do Sr. Alves de Sousa, a Gra-

mdtica de Bento Jose de O'li^eira (ms.), Oriticas 'em jonnais Portu-

gueses e estnanjgeiros, carta em itailiaaio, manuscrita.

TV—^ Redagogia criitica: Analise mainuscrita, .Resposta a.urn ques-

tionaato, Frimeiras Co'rvsideragoes, Segundas Considerago es.

•

: W— Variaqucedam: Traducoes do latim e do grego, Lic5es me-

ditas de Santaram, Versao em latim, Apontamen^os manuscrit/os de

latiim, porfcugues, ladino, italiano, ingles e aHemao.

De muitas desltas oibrais ifizeraim-se varias edicoes.

Quando me .recordo de,que o destino tern capriehado em me ra-

zer saguir na vida quasi pelas mesmas pegadas de Epifainxo, lean-'

bro-rane de dizer a Epifanio Dias o que Bocage escreveu a Camoes:

<(
'. Quao sernelhante

Acho ten fado ao meu, quando os ootejo !

Modelo meu tu es Mas... Oh, tristeza I :

....... Se be imito nos transes da ventura, '

.

'' Ndo te imito nos dons da natureza.f>

N. F.



Quando no inicio de 1937 andava a anotar os Comentanos de

Cesar que naquele mesmo amo editei, consultei diversas vezes o sabic

Xtoutor JOSfi IiEIfTE DE VA'SCONCE'EOS. O sauidoso Mesbr-e resolveu

jsempre prantarrrenite as mimtias dificuldades, deu-me alguma onen-

tacao sabre os textos que devem ser anotados e aconselnou-me a

fazer as referencias das aaiotacoes nao a Gramdtica Latvia do Padre

Miranda, 0) como entao fiz, mas antes a Grmndticaou^Epitovieda

Gramdtica de Madvig, que o seu antigo professor EPIFaNIO BIAS

tinih-a traiduzido, a qua! Gramatica EPIPANIO DIAS e tambem o

outro seu antigo professor JOOO MOREIRA referiram as anotacoe~,

dos textos que tinham corneal tado.

Como Ihe mostrasse as idi-ficuldades de a'dquirir aquela Gramatica,

ja ha muito esgotada, aconseahou^we tambem a reedita-la e lguai-

mente os textos latinos que aqueles dois imagines latinistas deixaram

•comentfaldos e via, com desgosto, esquecidos ou rejeitados.

Reconneceodo o meu interasse, procurou depois na sua vasta

biblioteca alguns exemplares das obras dos seus mencionados profes-

sores, obras que ou nao possuia, e teve a bondade de mos envrar,

juntamente com diversos opusculOs e folhetos da sua aufcona, auto-

gla
Com saudade de tao ilustre Mestre reproduzo aqui o cartao que

acompaohava aquela sua valiosa oferba. ^

Lamexito que as circunstancias nao me tivessem permitido satis-

fazer o desejo do sauidoso Mestre, enquanto ele era vivo, e que nao

.apresenbe hoje esta edicao enriquecida com o prometido Prejacio, que

.seria mats uma licao do incomparaivol professor.

No inicio des'tas ferias lembrei-me de levar a cabo a reimpressao

desta, Gramatica, para cujo fim consultei algumas pessoas que pelo

.saber e pela pratica do ensimo pod'eiiam emitir opinaoes sensatas.



o . AO LBITOR

O Ilustre Director da Faculdade de Letras de Lisboa, Sr. Doutor
JO-Sifi JOAQUIM DE QI1P7EIRA GUIMARAES, que gentilmsnte me-
tem eimprestado bons ldwros da sua biblioiteoa particular, para mipha
consulta e estudo, apoiou a mmha- inici'ativa, declarando ate ter es-
-tudado pelo Epitome de Madvig, que airuda hoje considera uma exce-
lenifce gramaltiea. AcoraseThou-tmie, todavia, a fazer algumas acomoda-
coes do texito ao ensino actual.

Dois grandes professores de latim da mesma Faculdade, os meus
amigos Srs, Drs. P. es RAt/L TEIXEIRA MAOHADO e ANTONIO
PINTO DE CARJVALHO, tiamibem foram de opiniao que prosseguisse
neste empreendimento.

.

O Sr. Doutor CARLOS SIMOES VENTURA, Douto Professor
Catedratico da Faculdade de Le'tras de Coiinibira e aintigo aluno de.

EPIPANIO DIAS, enviou-me a sua opiniao que reproduzo textual-
mente.

Tambem-,outro ; Preclaro Professor Oatedratico da mesma Facui-
daide.de Letras, de Coimibra, o Sr. Doutor FRANCISCO REBELO-
GONCALVES, amigo leal, a quem receinheeidameinte dev'o prudentes
eonselios, eficazes ensiaamentos e exesmplos, e grande auxilio moral,
para trazer a publicidade algumas das minnas pobres edicoes, me.
incdtou com o seguinte passo, transcrito duma carta que me enviou.

Jo)' - , <0
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Gonsultei tambem o Sr. Oonse-rvador da Propriedade Litsraria,,

da Biblioteoa Nacional, que cansiderou muito vantajosa a reedieao,

de obras uteis, abandonadas e esqueeidas.

Na propria tipografia, em que este trabalho esbava a ser edibado.

encontrei o insigme poliglota .e latinista Sr. 'Dr.. ARTUR BIVAR,^ ao f

qual nao desagradou a minha inieiativa, se bem que considera a
Gramatica de Madvig um compendio destinado aos professores. .

.

Corascio destas principals opinioes, pouco me imporbara que a,

presents obra de EPSEPANIO DBAS encontre acres censores e volte:

a levantar nos meios es-colares as contend-as conn que EPIFANIO-
. BIAS se defrcint'ou, ao pretender reform ar c ensino do latian em,
Portugal. Tais polemicas fazem recer-dar as que LUIS ANTONIO^
VMRiNEY suscitou, quando pretendeu re-formar o ensino com o seu
Verdadeiro Metodo de Estudar (1746).

Alem da polemica com ALVE3 DE SOUS A, da qua! ja falei no
Esboco Biograiieo, mui-tos outros professores e auto-res de compendios,

escalares abocamharam as obras de EPIPANIO.

Entre estes citarei MANUEL BERNARDES BRANCO que, ao/

traduzir o «.Novo Metodo de Ollendorff e Benot, para aprender n
Lingua Latinos, deixou, no extenso Prologo, frases deste jaez:

:

«E \sobretudo jujamos d'aquella grammatica vergonhosamente-

adoptada no Lyceu de Lisboa. Mas quS barbaridade de linguagem !

Que mistura ! 'Que confusao... d'essa chamada versao da Gramatica-,

de Maidvig !...»• E, mais adiante : «Eritre estes (liwos) distingue-se.

a mencionada Gramatica de Madvig, uma verdadeira tortura inqui-

sitorial... acompanhado tudo d'uma linguagem sibyllinayi .

.

. Prosse-

guindo : «Hoje, porem, lid,wna cousa no lyceu' peior do que o pati-.

bulo, peior do que a caroclia, peior do que o sambenito, peior do que

o cavalete, peior do que a fogueira no Rocio ou na'Praga da Lenha:
— e a Gramatica de Madvig, traduzida por Epiplianio». «Offere-

go-vos', pois, o antidoto — o Methodo Ollendorff»...

Ate poesias ehegaram a.fazer aos Metodos de Epifanio ! -
;

Vejaon-se aLrumas estaneias do opusculo— {(.Satyra Gramma-

-

ticah) pelo professor de latim ANTONIO AUGUSTO DE MADU-
'RECuRA VASOO-NCELOS. (A Carapuca do Sr. -Epiphanio).

«Era boa essa grammatica,
que de tal fonte deriva,

Se a theoria desse a pratica
una linguagem expressiva

;

mas assim desordenada,
nem grammatica nem nada.

Na parte grammatical
e na esthetica do auctor
(do bem nao digamos malV
ninguem tern coisa melhor :

mas ao gran dinamarquez
fez insulto o portuguez.

Seria uma obra estimada,
como obra de consulta,
se, em lugar de adulterada,
fora bem limada e culta

;

assim ..tern o seu senap, .

se cortarmos pelo sao.

Que diremos do resumo
que escreveste em bastardinho,
iicando quasi sem sumo,
que bem prova o ser mesquinho ? !

— foi assim que a tua tactica

deu uma dupla grammatica.

»

Depois JOSE JOAQUTM NUNES fez a revisao do Die Por-
tugues-Datino de MANUEL BEPvNARDES BRANGO. e escreveu no-

Prefdcio da obra :
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«0 Sr Braneo ojferece-nos (nao fala ali do mencionado anti-

•doto de Ollendorff !) definicoes e traducoes que sao verdadeiros dis-

parates i O Sr Braneo nao faz nenhuma differenga entre linguagem

poetica e prosaica... O Sr. Braneo nao nos indica as fontes dos voea-

.bulos, deixando-nos na duvida, se nao passard de latim mascavado,

creado por elle ou por outros (sic.).» ,
.

Termiraa, porem, com as seguintes palavras : uParece-nos com

<este nosso trabalho ter prestado algum sermco as lettras latinos em

Portugal, 'secimdando assim, na medida das nossas debeis forgas,

os esforcos a tal respeito empregados pelv distinctissimo e muito eru-

•dito professor, o Sr. A. EpiphanioDiasv.

Enf-im; isto de professors e sobretudo. de latim, em ambos os

sexos, e uma casta iraseivel, um genus irritobile (como dos vates es-

creveu Horacio), em que ninguem gosta de passar por mediocre ou

.menos conheceldor, mas em que tDdosseconsideramautcridadesz?ire.

Previameote declaro que nao malbarartkrei o meu tempo a de-

fender esta obra, porque ms bons livros, que tern o direito de viver,

.defendem-se e justifieam-se por si propriosv, como acertadameete

escreveu o Presidente da Acade'mia das Ciencias, Sr. Dr. JULIO DAN-

HAS, e canto' podera cam igual criterio dizer ncwaiwen-te do' Voccvbu-

.lario Ortogrfifico da: mesma Aeademia, do qua! me utilizei na actua-

.lizacao desta obra. Mam disso tddos sabem que ate os mais belos

.moinumeotos estao expostos a's pe'draidas dos va'ldevinos...

Ao recordar hoje os tempos passaJdos, em que Portugal abuodou

•em humanistas como JER6NTMO OS6RIO, LUiS X?^fI^Sn"
MIAO DE G6IS, TOMfi DE FARJA, Fr. St.<> AGOSTINHO MACEDO,

DIOGO DE PAW'A DE ANDRADE, AWT6NIO: DOS RBIS, ANDRE
DE RESENDE, GAROIA DA ORTA, ANTqNIO

.
e. DIOGO DE GOTJ-

.VEIA DIOGO e FEIilOIANO DE GASTltLHO, DUARTE NUNES DE

LEAO P c ANT6NIO WEIRA e outros?numerosos astros de cieocia

que honraram as letras, nao so nas e'scolas de Portugal mas tambem

nas Universidaldes estrangeiras, .
onde .

alguns foram professores,^

e

ao ver o abaodono a que ohegou o ensino do latim entre nos, entendo

•que tenho obrigaeao de defender o ensino desta lingua e de corrobo-

rair opinioes de outros autores, sobretudo quando as ouco contradizer.

O ilustre professor Dr. RAtJL MACHADO, no Prefaero da; sua

erudfta «Fonetica Historica Latinos, la^tima e censura justamente os

ipreconceitos de natureza cultural da moderna\geracao,queafirma

que o latim nao serve para nodal O levtim e para os padres e para

as igrejas! O latim estorva <o <estudo \das matematicas e das cien-

cias ! O latim \e muito dificil .'» •

4
"

n,„ 7ni.

Afirmaedo «que os detractores do latim desconhecem valor

formativo da lingua e da literatura latino, por-que a formacao classic^

'.e a melhor preparacdo para as escolas superiores, mesmopara as de

matematicas e de Ingenhariav, justrfioa as suas assercoes icom as

eStat
^TJm,r

r^a^^^ *»MIO DUOS, deaejel faze-io

e

,sab os auspicios duma future, geracao de latinistas porque durante

<doze aoos de ensino ininterrupto da lingua latina tenho encontrado
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entre os pais dos alamos leecionados, que pertemeeraim a outra gera-

cao, grandes latinistas, tenidicnme declarado que foram alunos do
ERIIFANIO ou que estudaram pelos seus liyros escoiares. A nenhum
destes oiwi as insolitas razees de que se queixa o ilustre professor,

mas, porque reconihecem a vantagem do estudo- de latim, sempre-

recamendaram aos filhos insistencia e solida aprendizagem da lingua

latina.

Nao mencionarei, dentre os pais dos alunos que tenho acompa--

nhado de perto nos estudos, Ministros da Jusitica, muitos Juizes de.-

Direito e Advogados, Professores das Faculdaides de Direito e de

Letes, porque tais ilustaes pessoas entfontriaraim sempre diariamente
citagoes de doutrina e maximas latinas que contribuiram dupla-

meinite para relemlbrar o es'tudo primitivo e para desemvolver os conhe-
cimentos. e o gosto da lingua-imae.

Dentre os pais de alunos leccionados seja-me .relevado citar no-
minalmenite pessoas que /sabem latim e apreciam o conheciimento

desta lingua, tendo seguido nao os oursos de Letras, mas os de Cien-

cias e de Maternatieas. Deste modo as mtohas conviecoes e assercoes-

nao poderao ser tdmadas como afirmaeoes gratuitas.

O Siv General JOAO DE ALMEIDA, Herpi dos Dembos, no-

seu estudo sabre o povo de Galbo Verde aponta as vias de formagao
da lingua dos -natives, com exemplos do I'aitim. «Assim o crioulo de

Sota.ve7ito.ede S. Nicolau emprega debeba por devia e parteba por
partia. O mesmo se da com o verbo par (do latim ponere) e seus-

compostos, dizendo poba (de ponebaim, ets..)>\J Sic.)

.

O Sr.: Eng.° JOSE GAETAflNTO SALEMA (Correia Garcao),
erudito e' apaixonado coleccionaidor de antiguildaldes romanas, ainda

ha poueo tempo me comunioava ter dado a uma sua empresa mi-

neira o apropriado titulo—DE BE METAULIOA.

Poderia tambem citar aqui frases e testemunhos dos Srs. Eng.';

MAiNlTOToRK.ES, Enig. D. DOMINGOS DE SOUSA HOLSTEUNT
BEOK (Duque de Faamelia), Oomandante 9EBASTIAO SEuVA MON-
TEORO, saudoso professor da Faculdade de Medieina Dr. ALBERTO--
BORGES DE SOUSA, etc., etc.

Bastara somente dizer que os . dois grandes mestres da lingua,

portuguesa e latina, Drs. ' JOSE LEITE DE VASCONOELOS e RI-

aARDO JORGE, eram meldicos.

,
O mesmo Dr. . Leitte de Vascoaicelos, na biografia de Epifanio,.

escr.eveu:.«A Matemdtica, segundo ,ponderavi os pedagogistas, yroduz-

girmiastica mental parecida em certo sentido com a que resulta do

estudo de uma lingua de sintaxe tao complexa e rigorosa como a

latinay>.

O latim- auxilia, nao estorva, os esludos de Ciencias e de Mate-

'maticas nem e incompativel com os algarismos. (
2
)

Os professores de Matematica durante as aulas usam
.

frequen-

temerite estribilfcos latinos, como «Quod erat demonstrandum*,

etc. E nao so fal'am, mas ate quasi todos esorevem frequentes cita-

,
coes e ni'axinla'S., latinas.

O professor de M'atematica Dr. HUMBERTO DE MATOS. FA-

::.GU!N(DES,"emvvez/dos ' yoeabulos Prologo ou Prefdcio, escreveu no.
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•seu livro de Algebra : aNumeri regunt mundumt>, e noutro livro de

Exereicios de Trigonoimetria : nExercitatiq optimus est magister»..

Tambem o professor de Matematlea Dr. RAFAEL. CORTADA
JUNIOR, no inieio das suas Tdbuas de Logaritmos, cita a obra
Logarithmorwm Canonis Descriptio...

A citacao desta obra de logaritmos, em latim, faz-recordar os

gloriosos tempos anteriores ao Tratado de Vestefalia (1648), nos quais

o latim era a lingua internacioinal dos sabios e dos Estados, a lingua
"hoje e sempre falada e escrita pelos pastores da religiao catolica

romana, a lingua preferida pelas grandes Uniiversildades de todo

o mundo, nas relacoes oulturais com oubrais IJmiversidades.

Reeorde-se que, no ano passado, Sua Excelencia o Presidente
do Conseliio. Sr. Doutor ANT6NIO DE OLIVEIRA SALAZAR, ao
.:ser-lhe conferido o titulo de Doutor em Direito Civil pela TMiversi-

dade de Oxford, foi em latim que reeebeu a homenagem, e igual-

mente.. em' latim retribuiu, na Universidade de Coimbra, a.sua men-
...sagean. :

' ..-': .-'
•

Para teriminar estas citacoes, direi ainda que no dia 16 de Maio
deste ano, no Palaicio de Belem, Sua Exceleneia o Sr. Geo&ral AN-
TONIO OSCAR DE FRAGOSO CARMONA, Npsso Venerando e Que-,
rido Presidente da Republica, me a-eproduziu de cor, eloquentes frases

de Cicero, deixando-nne maraivilhado com os conhecimen'tos e com
o apreco corn que falava dos estudos lataoos.

Contudo, apesar dos ttestemunhOiS deixaidos acima, apesaa' de
•Camoes ter escrito (Lus. 'I, 33')

;

«

«E na lingoa, na qual qucmdo imagina,
Com pouca icorrupgao ere que lie \a Latinay>,

•apesar de os latinisftas brasileiros D. ANToNIO DE MACEDO
COSTA, ,que foi Bispo do Para, e Dr. ANToNIO DE CASTRO LOPES

,

terem ' escrlto process, cheias de elevacao, e admiraveis poesias, e;de
muitos outros terem iguailmente escr'ito discursos e, capitulos que tanto
poidem ler-se e considerar-$e latim como portugues, porque os voca-

bulos sao os mesmos e signifficam perfeitamente a mesma coisa nas
-duas linguas, apesar de tuido is'to, as estuilitas e ultimas razoes dos que
•coindenaim o estudo do flatten isao dhamar^lhe lingua-morta...

A causa aipontou-a fia muito o nosso • imortal epico, quaodo
.escreveu :

«. .quern nao sabe a .arte/iido a estima.))

Para trazer a publicidade esta edicao do Epitome da Gr.amdtica
Latim, de Madvig recorri muitas vezes ao compendip maior que
EPIPANIO diz ter traduzido directameote do alemao (H8.72), e sobre-

tudo a 4.a
' edicao de N. THEIL (

3
) (1&7'8)

,
que declara do mesmo modo

te-la traduzido directamente da 4.a edicao aiema, pois tive de tirar



AO LEITOR

muitas diivMas e de fazer algumas .correccdes (Eu a corrigir o grande
.Epifanio ! Ate parece ironia).

Quem estudou e conhece o Epitome de Madvig, reconhecera
.fa-cilmente os mesmos numeros dos paragra-fos, que, a semelhanca
da citada traducao francesa de N. THEIL, imtroduzi dentro da
maincha da pagina, Aproveitei dos meus Quadros . de G-ramdtica La-
tvia as tabelas mnembnicas e os quadros que se encontra-m no pre-
.sente trabalho, por reconheeer que tanito nos Numerals, co-mo nos
Pronomes, Verbos, Preposicoes, etc., era mads vamtajdsa a disposicao
que dei do que andar a, v-oft&r o compeindio para esltudar as conju-
gacoes e outras materias dispostas tranaversalimente.. ,

_

No texto aproveitado actualize! a orbografia magestdticos por
|

majestdticos, cousas por coisas, logar'pox lugar, genetivo por genitivo,

j

etc., etc.; substitui gerundio adjectivo e participio adjectivo por ge-
i

rundivo, ora mantive ora substitui preterito por perfeito, comple-
\

mento objectivo por complemento directo, mantive- tatios os pronomes
.no HO e o futuro do conjimtivo, nao obstante as discordancias dos

;
gramaticos (certant grammatici !)

'

[

Abri noivos paragrafos nos paragrafos muito extensos e compac-
f tos. Servlndo-^me-da prata da casa, tipografica, para destacar os as-'

suntos. escrevi no corpo 10, de composicao manual, vocabulos em
normando, o que nao pude fa-ze-r no corpo 8, de composicao mecanica.

Introduzi novos titulos a separaa' os assuntos. Juntei, precedidos
geraOimente de ast'erisco (*), a pronuncia normal ou restaurada do
latim, quaidros de adveribios, conjuncoes, interjelcoes, quadros com
prefixos e sufixos, Oalendario Romano, Medidas e Moedas, Abrevia-
turas, etc., etc., teriminando com urn Irvdice Geral para a facil con-
sulta da obra. .

'

Desejaria d-ar por bem empregados os sacrificios que fiz para
trazer a publicidade um compendio de ineontestavel utilldade. Sean
depreciar qualquer dos compendios actualimenite edltados, para exal-
tai- este livirO, podterei afirmar que sle encerra regnas e explicates
de doutrina, que .nao se enicontriam gerailiment-e noutros bons coim-
pendios. ,

Aipesar das adicoes que lire fiz, de harmonia com- as doubrinas
expostas por LAURAND, , ROGER, BBNOUT GOBLZER, ROBY,
KEY'S, liLOBEPvA, ERRANDONEA, AOQUSTO MAGME, e outros

" distintos gramaticos, devera center defieiencias e erros. Quanto as
defieiencias direi que numa tao vasta materia, como -e a fitologia la-

tina, e impossivel compreender num so volume todos os ensinamentos.
«Time hominem unius libri», como S. Tomas de Aquino, pdderiamos
dizer daquele que tal conseguisse. Quanto aos erros desejaria que ti-

vessem saido em pequeno numero. Nao duvidarei, todavia, de que sera
mais facil a tarefa de encontrar eiTos do que o trabalho de elditar

um livro identico a esta obra que muitas vezes me fez suar com o
calor da es-tacao e com as dificuldaties de drdenar e dispor certos
assun-tos.

Numa futura edicao, se a merecer, corrigirei os involuntarios
deslizes e suprirei as faltas que os entendiJdos encontrarem e se digna-
rem transmitir-me, pelo que aintecipadamente fico recenhecido,
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•Terimino com as paJ'ajvras do Dr. Ijeite de "Vasconcelos : «A
traducao da Gramatica e o Epitome de Madvig e us edicoes de Epi-

phcmio inauguraram entre nos uma salutar reforma do ervsino oficial

do latim. Sucessivas reformus da nossa instrueao secundaria e ou-

tras <causas destruiram pouco a pouco o edificio levantado com tanto
custo e saber pelo Sr. Epiphanio. Os programas sao lioje pouco exi-

gentes no que toca a tempo e a intensidade, e os rapazes saem. quasi
sempre dos liceus sem saberem nada... Ao mesmo tempo ndo com-
preendo \por que e que, fiaverido edicoes tdo boas de autores latinos,

como as de EpipJianio e Julio Moreira, se adoptam oficiahnente ou-
tras que ndo a>s excedem».

Lasboa, Setembro de 1)942.

N. F.

C
1
) Referindp as anoitacoes ,a Gramatica Latvia- do P.° Miranda,

pela qual eU estuldara, ha 23 anos no Ssminario da Guarda, indlreeta-

memte fazia red?erencias a Gramatica de Madvig— Graima'tiea Modelo,
da' qual o proprio P. e Miranda, na l;.

a edicao, declara ter'exifcraldo ipsis

verbis grande parte da douitrina que a sua graimaMca ainda lioje

contem. Igualimente usaram da Gramatica de Madvig Goncalvez Gui-
marais e Sousa Gomez, ao publicarem a sua Gramatica Latina,

e outros,

(
2
) As proprias maquinas, empregaidas pelos contabilistas e

guarda-liwos dos grandes escritorios . comereiais e casas banearias,
tern adequados names latinos : «ADOO» (junto, somo) ; t«FA)OIT» (jaz-

as quatro operacoes aritoneticas), etc. E nao creio que os inventores
destas engenhosas maquinas as imarcassem com names' latinos, porque
eles eram filologos de profassao.

(
3
) Os artigos que, eim lingua alema, Epifanio Dias escreveu

na {(Wochenschrijt, deiB'erlim, e na Zeitschrift, abonam os seus vastos
oonhecimentos sobre a lingua alema ; todavia a disposicao.de certos

assuntos, a identiidade de earaeteres, as tradueoes de frases latinas,

etc.,.d©vantaram-ime a duvida de t'er feit'o a traducao decalcada sobre
o eompendio de THEIL, tanto mais que cita £requentemente, nas Fa-
bulas de Pedro, o Dictionnaire de Biographic, Mythologie, Geographie
Anciemies, de Theil.

Theil traduziu para frances todos os exemplos latinos, deixando
uma edicao de 622 pags. ; Epifanio Dias nao traduziu todos os exem-
plos das regras, certamente para nao ultrapassar 400 pags. da sua
edicao maior. '.



]. GramaHca Latina e a diseiplina que ensina a expri-

mir correctamente a lingua latina por meio de palavras pro-

nuneiadas on escritas. (
4
)

* A gramatica latina divide-se em tres partes :

I

—

Fonologia,
que estuda os sons

elementares das pa-

lavras e a pronun-

ciacao.

II— Morfologia,
que estuda a natu-

reza, flexao e for-

macao das pala-

vras.

Ill— Sin tax e,
que estuda a fun-

gao das palavras na
oracao e das ora-

coes no discurso.

I PARTE — FONOLOGIA
OAPITUIX} I

Lefras

2.. A. lingua latina esereve-se com as mesmas letras que

a portuguesa, devendo todavia notar-se que os romanos nao

distinguiam, na escrita, o j do i nem o v do u (semivogais).

('), Nesta gramatica a lingua latina e em geral apresentada tal

como se falava e escrcvia na epoea mais importante da literatura ro-

mana (pouco mais ou menos desde o tempo de Cesar e Cicero ate pou-

co depois do nascimento de J. C), e, quando ha divergencias, e indi-

eada por melhor a pratiea seguida pelos mais notaveis eseritores desta

epoca. (Este periodo da lingua latina denomina-se ordinariamente ida-

de de ouro, e o seguinte. pouco mais ou menos ate 120 depois de J. C,
idade de prata).

* Baseados nas- afirmaedes dos eseritores romanos, oradores e

mestres de gramatica ; no estudo da ortografia das inscricocs e do-

cumentor,;manuscritos • na's transcric.oes de Latim para Gregoe vice-

—versa, por mestres do tempo da lingua entao falada
;
nas investigacocs

.

'" 2
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3. a) As vogais pronunciavam-se umas vezes breves,

outras vezes, longas. Esta diferenca de promineia nao se

assinala na escrita (e. nao se sente na pronunciaeao portu-

guesa). •

Obs. 1. Nas obras didacticas indica-se as" vezes a vogal longa com

.

o sinal -, e a breve com o sinal ^ , colocados sobre as vogais. sinal -z

quere dizer que a vogal se pronunciava ora longa, ora breve.

Obs. 2. i e consoante (j) no comeco das palavras latinas antes

de vogal (jacio), excepto no participio tens; e no meio das palavras

entre duas vogais (major), excepto em lenuia, tenuior, assiduior
;
(e tam-

bem nas palavras gregas Achaja, Grajus, Maja, Ajax, Trey a). Antes de

vogal no principio de palavras gregas conserva-se vogal (i-ambus).

b) Os ditongos usados em latim sfto ce (que hoje se pro-

nuneia e), ce (que hoje se pronuncia e), au ; eu so se encon-

tra em um eseasso niimero de palavras ; ei so em hei ; ui em
huic, cui, hui.

c) Aeerca da mudanca de vogais oeasionada pela flexao,

derivagao e composicao das palavras, havemos de notar o

seguinte:

Quando a' vogal radical se enfraqueee em virtude de um acres-

centamento inicial, os- passa frequentemente para i (Iczdo, il-lido), a

para i, quando a silaba e aberta (por outra, quando tormina em vogal),

para e, quando a silaba e fechada (por outra, quando termina em con-

soante) faeio, per-ficio, per-fectus) ; e em sflabas abertas passa freqiien-

temente" para i (tcneo, con-iineo ; antes de rnao muda, v. g. gero,.con-

gero). Nas silabas fechadas i passa para e (judex =jicdecs, do radical

dos-filologos sobre. fonetiea historica e comparada do Latim, e sobre a

estrutura das palavras ; na comparacao critica das linguas neo-latinas :

e
" finalmente nos factos colhidos no estudo da metrica, e nos hinos e

canticos da igreja, apresentamos tainbem a pronuncia normal ourestau-

rada do latim que devia ser adoptada uniformemente em todos os nossos.

estabelecimentos de ensino (Faculdades de Letras, Liceus o Seminarios),

tanto mais que esta proiuincia e a adoptada actualmente nos centros

jnundiais de intensa cultura latina.

a) — VOGAIS

As vogais sao : I u Obs. A vogal y encontra-se

i u somente em palavras transcri-

e o tas do grego, a representar o

e 6 u grego. e tinha o som de u,

aa i'rances.

a, longo ou breve, tinha quasi sempreo som aberto : mater, pater.
^

e, longo, pronuncia-se como e, inclinando-se um pouco para i : cresco.

e, breve, pronuncia-se sempre aberto como em_pe: effero.
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jucftc). o de bilabas abertas passa ixequeiitemento para ii em s

fechadas (corpus, corporis). U substitui muitas vezes outra vogal

de I (scalpo, ex-scidpo).

*QUADRO DAS CONSOANTES

ilabas

ante?

Modo de articulacao

o

oS
c o

cu >-

a:

cu

•a

to

IS
CO

5

CO

'to

c
CU
•u

t

15

Dentsis (lingui-dentais) Palatais (lingui-palatais)

CO

*C3

CS

a.

o
cu

n«

Medio-palatal

Orais

Sonoras b d 3

''».
.

Surdas P t c, k, q

Odusivas

Nasais Sonoras

Sonoras

m

u

(cons.">

n nh

i

Fricativas

(sibilantes)

V z
i

(cons.)

Constriti-

vas

Surdas f s X

Vibrantes
(roladas)

Laterals

Sonora r

InSonoras . 1

I, longo, tern um som mais cheio do que o i, breve, passando um pouco
para e. Quando consoante, nao se pronuneia como ,/, mas pronun-

eia.-se rapidamente eneostado a vogal vizinha, para formar uraa si-

laba com ela : iam.

l, breve, tinha o valor de i portugues, -e as vezes ensurdeeia. eonfun-'

.dindo-se.com o u: maximus—maxwmus; pessi7na=pessicrna (S&lxistio).

5, longo, pronunci.a-se com um som fechado, como em avo : scrmo.

6, breve, pronuneia-se como o nosso o, aberto : riiso/.cn-i.

u, tinha o som de n, portugues, quer iosse vogal, quer consoante. e nao

se pronunciava como o v portugues : vita e nao vita.

Obs. Nao -havia distineao 'outre u e v. e i e.; ;
para facilitar a

leitura e interpretacao dos textos [pari;i de parrim. e parui de pareo)

(-. que os filologos eomeearam a escrever aqueles caracteres.

b) — D1T0NG0S

JE, oste ditongo soa ei : ccedo (keido).

CE, soa Hi : cclIwhi (coilume).

Ei, ui, au, eu, como em portugues.
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"11

la

4. Acerca da proniineia das consoantes devemos notar

o seguinte-:

Ti, seguido de vogal, pronuneia-se lioje como ei (natio),

exeepto: depois de s on t {justior, mixtio==micstio, Attius),

no infinito passivo alongado (patiet =pati) e nas palayras

gregas (Bceotia).

R encontra-se em muitas palavras em que originariamente havia

s por isso que. com mui poucas excepcoes, os romanos mudaram en.

r (rotacismo) todo o s posto entre'duas vogais (gero por geso) I odavia

o s conserva-se. quando antes dele caiu outra eonsoante (divist por

cUvid-si de divido), ou quando e a letra inicial do segundo elemento de

urn coinposto (de-silio, de saUo).

x vale por cs; 02 vale por cl acompanhado de .?

brando. _

5. Para satisfazer aos fins da eufonia e faeilidade da

pronunciacao, as consoantes muitas vezes experimentam mu-

dancas.Neste ponto note-se em particular o seguinte:

G antes de s c t passa sempre para c (actus de ago, un-xi = uiu>*

de ungo) ; b antes de t e * passa as mais das vezes para p (scnpUt*.

acripsi) de scribo). ' « ' .'

M passa para 71 antes da maior parte das consoantes, menos an-

tes de vi, b, op (eun-dem de eum).

%)__ CONSOANTES

b, d, p, pronunciam-se como em portugues..

06s. Quando ao b se segue uma eonsoante aspera, 6 muda-se

em p [scriptum, de scribo).

c, tern sempre som forte, mesmo antes de e ou de i: cedo (kedo) cico.

f,
qucfoi uma bilabial pura, como ph (?) eolio, pronuncia-se como

em portugues. .
. .

q, soa sempre como g de galo : gigno (guigno), ,?ero (guero)
r

b '

06s = Emprcgava-se para representar a gut.ural doce e man-

teve-se no's nomes proprios : Galas ou Caius, Correspond? ao 7 (grego).

h aspirado no periodo classico, principaimente no prmcipio da diccae-

'

ou da ses-unda parte' dura composto, enfraquecia entre vogais, ten-

dendo a desaparecer e ocasionando a coutraccao das vogais «a

contacto. No final das palavras empregava-se nas
.

mterjeieoes.

Pronuncia-se- coino em portugues.

Obs —0 uso do h foi adoptado no ultimo seculo da republics, para

a transcrieao das aspiradas gregas : rh ==
? :_ah =,7, ;

th= 0; #•--?.

Na pratica, porem. as consoantes mudas, aspiradas, foram sutatituuU*

pel as correspondents tenues rh = rr ; ch = c ;
th — t

;
ph — p.

k, tinha valor identico ao do Kapa, grego, mas os Romanos substitui-

ram-no por c, que ocupava o lugar.de T,
como atras.se dissedeg.
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Muitas ve/.es da-se a assimilacuo coivplcla, v. g. aessi por cedsi, de

cado, at/ei/'us por arjerlus, de a//er ; e as vezes a dissimilacao, v. g.

claustrimi por elaudlrum, de claudo. Algumas vezes ca* uma consoante

antes da. quo se Ihe segue, particularmente t e d antes de s (queda or-

dimiriamente compensada pelo alonyamento da vogal precedente) v. g.

dhnsi por divid-si de divido, mons por months, e em alguns casos a

consoante final, v. g. cor por core/. No fim das palavras nunea ha. con-

ioantes dobradas ; assim/c/, se bem que no genitivo seja fell-is.

CAPITOILO II

Qoaniidade das silabas e acersfua^S©

6. A pronuneia das silabas varia segundo a duracao do

som (qitantidade das silabas) e o aeentp.

7. As silabas sao umas longas, outras breves ; as longas

atribui-se uma duracao dupla da das breves; silabas que se

possam '-' pronunciar breves ou longas (silabas comuns), sao

mui poucas. Uma silaba e longa ou/por hatureza, quando
a vogal tern de si o som longo v. g. sol, pu por posigao da
vogal, quando o som da vogal, breve de si, tern, por se lhe

seguirem duas ou mais consoantes, de ser neeessariamente

inais demorado, v. g. a primeira silaba de ossis (genitivo

de os). ": -.•'''"

I, r, cram alius entre si. e com a- dental muda d, tendo pronuneia ideii-

f-ica a portuguesa. mas a promincia do r era um pouco rosnada.

pelo que lhe ehamavam lelra cant-aa.

m, n, nao comunicavam a vogal a sua nasalidade : centum (kentume).

Obs. — l. a Em certas palavras o m final ensurdecia e chegava
quasi a desaparecer. Assini, do acusativo latino passaram para portu-

gues quasi todas as palavras.
'2. ;< n articula-se com a uvula. .Era reprcsentado por g, iinitando

a representaoao do ) grego: v. g. cofjeedo—> concedo; cognosco—>cou-
noxco.

q, derivado da gutural eoppa, do alfabetico dorico, tinha o valor de /.-,

c nao podia ser precedido senao de s, nern seguido senao de u, com
o qual forma uma so silaba e corn o valor duma so consoante. pro-

Hunciaudo-se, todavia, como em frequente.

s, nao tinha propriamente o som portugues de z
}
entre vogais. mas o

som de 2 ss : rosa (rossa).

i, juantem sempre o som forte, mesmo seguido de i e vogal. v. g. oralio

(orattio).

x, consoante dupla, equivale a cs, <js, vs, 'ps
:

fe [dux, rex, nix, proxi-
iitux, nixus). Pronuncia-se ks..

z, consoante tambem dupla, empregada somente em palavras transeri-

tas do grego (£), equivale a da, ds.
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8. a) Todos osditongos sao longos.

Obs. 2E e breve em prce na eomposieao antes de vogal, v. g.-prceccculm.

b) Toda a vogal posta antes de vogal na inesma pala-

vra (ainda que medeie entre as vogais um h) & breve (deus f

eontraho).

Exceptuam-se

:

1) e antes de *, quando preecdido de vogal no genitivo e dative-

da 5.
:< deelinacao (diet, mas fidei)

;

2) a no genitivo areaico, nao contraeto, em a'i da l. a deelinacao

(inensai)
;

3) i nos gcnitivos em ius (alius)
;

4) a e c antes de t'no vocativo do? itomes proprios emjus da 2.*

deelinacao (Gat, Pompei, de Gajus, Pompejus)
;

5) a primeira vogal das interjeicoes eheu, ohe (mas acha-Se tam-
bem ohe), do adj. dim, as vczes de Diana, e das i'ormas do verbo fio,

menos fierem (fieres, etc.) e fieri.
,

...

6) as palavras gregas, nas quais a vogal conserva a quantidade

(breve ou longa) que tern em grego, v. g. herons.

9. No interior das palavras, aa vogais que resultam de

eontraceao ou sincope, sa6 longas cogo de coago, junior de

juyeniorj;
. „

10. A quantidade das silabas radicals dos polissilabos

nao pode ser deteirninada por-meio.de regras ; mas as sila-

bas radicals e as suas -vtogais eonservam a mesma quantida-

de em todas as flexoes da palavra e em todos os derivados

e eompostos, ainda quando a vogal se muda em outra, v. g.

mater, mqternus ; dino, amicus, in-imicus. Esta regra tem
algumas exeepcoes.

11. A quantidade das silabas com que se formam os de-

rivados, e das pemiltimas silabas das desinencias de flexao

notar-se-ha nas seccoes que tratam da derivacao e da flexao.

Aqui relinimos as regras pelas quais se conhece a

quantidade das silabas finais.

Po'lissilabos.
'

Nas silabas finais dos polissilabos terminados em vogal

:

1) a, (>. ht-i'xi: nos nomes, exeept.o no abl. sin. da l. il decl. (mensa) a

do yoc. dos nomes cujo nominativo acaba em us (Palla de Pa/.ia-y ;

rnas e ioiu/o no imperativo dos verbos (ama) e nas palavras indeclina-

.
veis (extra), exceptuando Ua, quia, rja, e -puta no sentido de : por

exemplo.
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e

2) e e breve, exeepto no abl. da 5. a decl. (specie), no imperativo

da 2. a conjug. (none), nos adverbios em e formados de adjectivos.em

m-s (docte), e tambem em /ere
, ferine, ohe, hodie, e nas palavras gregas

em. eta (e longo) (Tempe). Os adverbios .farce, ?»,o^e, inferne, supeme,

tem, contudo, o e breve.

3) £ e longo ; so 6- fa-eve no yoc. dos nomes gregos em is (Part)

em nisi quasi (e cut, quando dissilabo) ; e conium cm ma'AF, tibi, sibi, ibi,

ub'i, (de ubi formam-se necubi, sicubi, ubivis, ubinam, ubique, ubicumque),

4) o no nom. e na l. a pessoa dos verbos e as mais das vezes longoj

e longo nos casos da 2." decl. (puero), em cvmbo e nos adverbios (falsa,

ergo), exeeptuando modo (e os seus compostos tantummodo, dummodo,

quoniodo), cito, immo ; e breve em. duo, octo, ego, cedo (dize), endo (por in).

"Nas palavras gregas em omega (o longo) 6 sempre longo (echo).

5J- u e- sempre longo; y e sempre breve. '_

12 Todas as sibabas finais dos polissilabos que terminam em eon-

soante (simples) que nao seja s, sao breves (donee, illud, consul, amem,
carmen, amer, caput, aniat). Excep'tuam-sedZec, lien, os compostos de

par (dispar), os casos (menos o nom. masc.) e adverbios de illic e istic

(Hide, iliac), e as palavras gregas .com Jt'orma- grega, as quais eonservam

a quantidade que tem em grego (aer, que no at faz aera, Siren,

Aenean) ; todavia a terminacao cop abreyja-se em or (Hector).

Eas silabas finais terminadas em s :

1) as e longo, exeepto em anas [analis), nos nominativos gregos

em as com o gen.'-em ad-is (Jlias) e no ac. do pi. grego da 3. a decl.

(heroas). . ..

2) es e longo, exeepto : a) nos nominativos do sing, da 3. a decl.

que tem o gen. em etis, ides, (seges, 'miles, obses) ; b) nos compostos de

en (no verbo sum),- v. g. ades, poles ; e) na prep, peiies ; d) nos nomina-
tivos do plural dos nomes gregos da 3. a decl. terminados em s; (Arcades) ;

e) nos neutros gregos em <c (Hippomanes).

Obs. — E, porem. longo o es nos nominativos abies, aries, paries

(gen. abielis, arielis, parietis).

.

3) is e breve, exceptor a) no dafc. e abl. pi. mensis, nobis, e no ac.

pi. da 3.a decl. (omnis por pmites) ; b) em grails (gratiis), foris ; c) na
2. a pessoa -do sing, do pres. das 4 a conjug. (audis) e nos verbos vis, sis,

(ad-sis, possis, etc.), fis, velis, nolis, malis, e muitas vezes na 2.a pessoa.

do tut. pert', do conjuntivo (amaveris) ; d) nos nominativos Q.uiris, Samnis,

Salamis, Eleii,sis, Siniois. .':;:

4) os e longo, exeepto em compos, impos, e na desineucia grega
o; de casos (Delos, nom., Erinnyos, gen.).

1 5) «->• c breee, exeepto: a) no gen. sing., • nom., voc. e acus. do pL
da. t/' decl. senalTis, mas no nom. sing, senatus ; b) nos nominativos da 3. a

t.litc.l. <pie tem a longo no gen. (virtus, virtUlis
;
p>alus, paTudis ; lelliis,

tellJiris) ,• c) no gen. grego em us (mc) da 3.a decl. (Sapphus) e em alguns
nomes proprios gregos que no nom. terminam'em ou; (Panthus). (Con-
tudo Oedipus, Oed.ipi). ;

(>) ys 6 breve, v. g. Cotf/s.
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i

Monossilabos.
•••"

13. a) Todos 08 monossilabos acabados em vogal sao longos (a, e,

ne que, nao, para que nao) ; sao breves iuueamente as particulas

encliticas (que, ve, e a particula interrogativa ne).

b) Acerca.dos monossilabos terminados em consoante havemos de

notar o seguinte

:

. , ;

1) Os que se decliuam ou conjugam, seguem as regras gerais da*

xiltimas silabas (das, fles,- scls,. dat, qms i\om.,?d, his, quts dat. c abl.,

qui. quos, quas, hop) ; es de sum e breve, de ado e longo. ^
'

2) Os nominatives de substantivos e adjeetivos sao longos (on..

o-en oris, as, sol, ver
;
p£us), ainda quando a silaba radical e breve dos

outros easos (lar, sal, pes, mas, bos, vas, gen. vadts, par)j sao, todavia,

breves: vir, cor, fel, lac, mel, os, gen. ossis. O pronome hlc e comum, hoc

e longo.
'

^ ,

3). As palavras invariaveis sao breves (ab, per, at, nee) ;
sao. to-

davia, longas as palavras en, non, qu'm, sin, eras, cur, e os adverbios

em c (sic).
1

, .

4) Os imperativos die, dTic, fac, fer, conservam a quantidade dos

verbos a que pertencem.

1 4. a) Uma silaba, que tern a vogal breve, torna-se longa por posi-

cao: 1) quando termina em duas consoantes ou x (amabuntjax) ; 2) quan-

do acaba em consoante e a silaba imediata comeea por consoante

Cdantis, passus dim) ; 3) 'quando a silaba imediata da mesma palavra

comeea ou por duas consoantes que nS6 sejam uma consoante muda

(j>,b,'c, g, t, d) seguida de I ou r, ou por
;y

(resto, major).

b) Se a silaba imediata da mesma palavra comeea por consoante

muda. seguida de I Ou r. ueste caso ha somente posicao Iraca, Jiuere

dizeiy a silaba pocle scr empregada como longo, ou breve (mediocris).

(Mas ob-repo, sub-rigo. etc., quando a muda pertence a primeira parte

de urn composto e a li'quida a segunda). Se a vogal e longa por natu-.

resa/ja se ve que permanece longa independentemente da posicao.

como em salubris, de salus.

Obs. Na prosa, a silaba que so'e alongada em virtude da posicao

fraea, sempre se pronuncia breve tenebrce).

. .15. aeento nos polissilabos nao recai nuncana ultima

silaba. Assim nos dissilabos a primeira silada e a que se

aeentua. Nas palavras 'de tres ou-mais silabas faz-se o aeento

. na pemiltima, se e longa: mas, se e breve, na antepenultima

:

RomdnaSjCarminibiis.

Obs. 1. Nos compostos de facto com outras. palavras, que nao

sejam preposicoes..o aeento faz-se sevnpre em facia (calefaeii).
^

'. Obs: 2. Quando se forma uma-nova palavra por rneio da adicao

de que, faz-se o aeento segundo a regra ordinaria, v. g. ilaque (portan-

to), ulerqne (ambos) ; mas quando as particulas que, ne, ve, sendo.encli-

ticas. -nao formam 'uma so palavra, com aquela a que vao unidas, o

aeento faz-se na ultima silaba _dessa palavra, v. g. ittique (e assim).

Musaque tanto no ablativo (Mtisa) .comb no nommativo (Musa).
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LII PARTE -
* As palavras da lingua latina dividem-se em dois

grandes- grupos

:

a) Variaveis

S

o
£=o

substanti-

vos

adjeetivos

numerals'

propnos
comuns
abstractos

.

cardinals

ordinals

distributives

a d v c r b i o s

numerals

"

o.

pessoais
possessivos

demonstratives
relativos

iinterrogativos

indefinidos -

auxiliares

transitivos

intransitivos

depoentes
semi-depoentes

defectivos

irree'ulares

• pessoais

impessoais
unipessoais

-a<

I \o

(3) Snvariaveis

que regem acusativo
» ' » ablativo

» » o r a a c ti s.,

ora abi-

de lugar-

» tempo
» modo'
» negacao
» afirmaeao

:, » duvida
» quantidade
» interro o-acao

copulativas

disjuntivas

'cpordena- )
adversativas

tivas i
conclusivas

demons! cau-
' s'ais .

integrantes
condicionais

causais

subordi- finals

nativas 1 eoncessivas
consecutivas
teinporais

comparativas

de alegria, de dor, de'aver-

sao, de admiracao, de

eliamamento. de ameaea,

de exortacao. .'.:

CAPITULO I

Partes d© discurso .•
.

16. As partes do discurso ou da oracao em latim sao as

mesmas que em portugues, so com a diferenca de em latim

Mo haver artigo, e existir uma forma nominal derivada do

verbo, que tern o nome de supino.
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17. As partes da oracao deelinaveis sao em latim as-

mesmas que em portugues.

Obs. que resta de lima palavra declinavel, depois de suprimidas

as desinencias Variaveis e as altei-aeoes quo se deram na pronainciay
chama-se radical on' tenia, v. g. amator era amator-is ; amator-es ; sermon

em sermon-is, serino : da em da-mus, da-tis. Muitas vezes de tal modo
estao eonfundidos o tenia e a desineneia, que um dos elementos era.

ambos eles sbfrem alteracao. (Vide pags. 20 e 21).

CAPXTTJiLQ II

Generos e declina?5@ em'geral

18. Os substantivos latinos ou sao do genero masculino/
ou do genero feminino, ou do genero neutro. As palavras

adjectivas tern de ordinario formas diferentes, conforme o

genero do substantive a que se referem, v. g„ mase. vir

magnus, fern, femina magna, neutr. folium magnum. Em
alguns substantivos o genero conhece-se pela significacao

;

mas a maxima parte das vezes e neeessario inferi-lo da

terminacao.

19. a) Sao do genero masculinoj seja qual for a sua ter-

minacao, os nomes de seres do sexo maseulino, quer sejam

homens, quer deuses, quer irracionais (vir, liomem; consul,

consul
;

geniios, genio; taurus, touro), e tambem os nomes
de ventos e, com poucas exeepgoes, de rios (JEtesice, SequdnaJ,.

e ainda os de meses (Aprilis, frequentemente mensis Aprilis).

b) Sao do g6nero feminino todos os nomes de seres do

sexo feminino (uxor, esposa ; dea, deusa).

20- Os nomes gerais de pessoas, em que nao se olha a

diferenca de sexo, sao do genero masculinO, v. g. hostis,

inimigo ; mas alguns deles podem ser empregados como fe-

mininos, se se designa expressamente uma mulher, e por

isso denominam-se comuns de dois, v. g. civis, cidadao

ou cidada.

21. a) Os nomes apelativos de animais tern de ordina

rio um genero fixo, masculine ou feminino, que em regra se

conhece pela terminacao, independentemente do sexo do

animal, v. g. mase. corvus, eorvo
;
piscis, peixe 5 fern. avis,.

ave ; vulpes, raposa. Estes nomes ehamam-se epicenos.

b) -Alguns nomes de animais sao comuns de dois ; partieularment.e

bos boi, quando feminino. vaca).
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e) Os nomes de algumas especies do animals' einpregam-se, sem
referenda ao individuo, tanto na qualidade de masculinos como na de

femininos (sao incartos), v. g. anc/ids, cobra ; cants, cao
;
dama, garao :

sus (ordinariarnente fern.), porco ;
talpa (ordinariarnente masc), toupeixa.

Tratando-se expressamente de femea, sempro se empregam como femi-

ninos.

22. Sao do ginero neutro todos os substantivos indecli-

naveis (fas, o justo); todas as palavras que, sera sereta

noraes nem pronomes, se empregam como substantivos {scire

tiium, o teu saber) ; toda a palavra tomada materialmente

(arx est monosyllabum, arx e monossilabo).

23. Em latim ha dois numeros: singular e plural.

Para exprimir as relacoes das ideias, tem os nomes
seis casos, a saber:

i Casos
Rectos

"Nominativo, caso do sujeito; traduz-se: «o, a, os, as, win.

uina, tens, v.Mwa,s»,~porque em latim nao ha artigos.

Voeativo, designa a pessoa a quern se dirige a palavra;

traduz-se : «o».

Genitivo, caso dos compl. determinativos. restritivos ou
de posse; traduz-se: «de, do, da, dos, das. dim/,.

' :~dumq».. . •

Dativo, caso do compl. indirecto ; traduz-se: «ao,.a.

. * Casos | aos, as, para o, para u» . . .

Obliquos \ Acusativo, caso 'do compl. directo, e de .compl. eircuns-

- tanciais ;
traduz-se como o nominativo.

Ablative, caso do agonto da passiva o de complemen-
tos cireunstaneiais; traduz-se: «de, com.' par, cm»
{decomporem). ,

Obs.— Ha vestigios dum setimo caso — l.ocativo : domi, ru/ri, humi.

* Nos nomes e pronomes a flexao chama-se declinacao, e'nos ver-

bos chama-se conjugagao (§ 77 e seguintes.)

. .
'•=» Para declinar um nome e necessario eonhecer-lhe o genitivo ;

por.

isso, os substantivos enunciam-se, dizendo o nominativo e o genitivo,

arim dese saber, o modelo de declinacao que seguem. Distinguerri-se

.pelo genitivo i do singular.

# Os verbos, adiante.. enunciam-se dizendo a l.'
1 < a 2.* pessoa do

presente do indicativo, o infinito presente (tempo, por que se distinguem),

a l- a pessoa do perfeito, e o supino em um. E a-isim que se enun&iam
os vocdbulos

•
nos diciondrios: '_-

:#Ha cinco: declina^oes dos substantivos (§ 24) e quatro conju/
gacoes rnodelos (§.82). • •
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* Nas palavras variaveis ha dois elementos principals :

h) Desinencia, parte- vaviavel

que se junta ao tenia para

design ax diterentes relacoes.

•a) Teraa, primeiro elemento que

indiea o sentido gerai da

palavra e se conscrva geral-

mente invariavel.

Ob*.— A ultima letra do tenia cUama-se caracterisfica.

* Outros elementos que entrain nas palavras:

1\ '»refiro< ?A tenia 5) vagal de lir/acao . 7) desinencia casual

^iat tsu^o .6) coi-acleristL 8) desinencia pessoal

Nos nomes encontra-so geral e praticamentc o tema suprirrdndo :

. a desinencia-rim a* genitive do plural da 1-% 2.« o||-^- '

. a desinencia um ao.genitivo do plural da o." e 4.» declmacoc*.

.* NOMES SUBSTANTIVOS

DECLINAC-OES Raiz Tenia,
Desinencia

| Caracteristtca
casual

Priiucira

Secunda

Quinta

Ros

Do niin

Di

Tereeira . ..j

consul

av

Quarta man

Rosa

rum

a

Domino

Die* :e
.'

consul

avi

|- um

I

consoante
. Oil-

- i'

manu
''' u
v .

•

. * indicam-se algumas palavras saidas das raizes do quadro an-

tecedente

:

-

,Dom i n icus Mer/,6 ianus

Domino?- Di«

Dominate?;; Tridmmiy

Roseau
Rosarium
Rosetom ;

Consislaris

Consulate*
Consu\t'rc{'?)

;

Ayioyriuin

Aiiceps
kuspiciuni

;

Man teen

hAsncipitan

tsAantile.

Desinencias

« Apresentam-se as desinencias primitiros uV toila* as decimate.

sesrundo a Gramatica Historica de La.urand,,,... .

.

- ,; .'.;.; :;.:V :v
;

;:;;;/:
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r.'

IS:
dominus (domino - s), pr incept, av is, dux (duc-s).

alongamenro'-.fur.
radical puro (nos neutros) : fulyur, cornu.

J radical puro: domine.

I. substituido pclo nominativo : princeps, dux, fur.
es/os -.fans (fares), senatus (senatu — os)

.

substituido pelo locativo da l. a e 2. a declinaeoes :

rosae (*rosa — i), domini (*domino — i).

— ay : furi (*fur — ay), domino {"domino — ay).— m : rosam, dominum (dominom). '
'.

,— ed : rosa (*rosa- ed), domino (*domino — ed)

.

Voeativo

Genitivo

Dativo
Acusativo
Ablativ.o

©

Nominativo
e Voeativo

"S I Genitivo

es : aves (%aoey-es), donde, por analogia, es:fu/r-es.
i : pronominal : rosae (* rosa-i), domini (# doiiuno-i).
a : nos homes neutros : fulcjur — a.

om : faram (ffar — om), manunm (* manu — om).
som : pronominal: rosa/rum (* rosa — som). dornino-

\ ram (* domino — som).-
;

ays : dominis (*'domino — ays). -.'
•

•

bus : avibus ; donde, por analogia, ibus -.fur -ibus..-
ns : rosas (*rosa—ns), dominos (* domino -ns).

Obs.
:— As. desiriencias meneionadas sofrem muitas alteracoes nos

di versos casos de todas as declinaeoes latinas"(§ 17, obs.j.

24. As termiriacoes dos casos eonstituera cinco sistemas
ou declinagoes, eomo se ve do quadro seguinte

:

Dativo e

Ablativo
Acusativo

SINGULAR

Cas. l.
a Decl. 2,

a Decl. 3." Decl. '.4 a Decl. 5.
a Decl.

Nom a us, cr, mmt./am. s ou sem clesinencia.. &, neut. u es -

Voc. a e, er,' » -urn. S » » .-'»" lis, .

» u es

Ac. am. urn em' (im) ; nos nomes
neut. e como'o nom.

um » u em

Gen. at- i . is us ei

'

Dat. m o .'
i .''''. ui ou u ei

Abl.
.-

.

a
: ?'.(*')' '.

,

:

.-.':

' y u e

.

s

PLURAL

Casos I.
a

Decl.! 2.a Decl.
;

' .' ;

j :

:
-
,-' < '

.
'.;':' •-• ;.'::V-

3.
a

Decl. 4.
a Decl. 5.a Decl

Nom., Voc.

Ac

Gen
Dat., Abl.

•.«:-

as

arum. .

is '/'''..'

i. neut.

os, .

«

orum
is

'";'.'•'

a
a

es,
; ne:ut. n.- (ia)

es .v '. .« a (ia)

urn (.ium)' '[''::

ibus

lis, neut. ua
us."-

;

« •««

'-uum. ''' '.';

.ibus . (libus)

es
'

es

erum
ebiis
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m

06s- \lo-uus substantives grcgos introduzidos na lingua latina

eonser^rarn a forma e terminate gregas, e em vanos casos ten, em

parte as flexoes gregas.
j

'

.
CAP1TUILO in

Primeira declina^a©

• 25 Todos os nomes, latinos de origem, da l.
a declinaeao

aeabam em a no nominative e declinam-se deste modo

:

SINGULAR PLURAL

Kom., Voc.

Ac.
Gen,
Dat,

Abl.

mensa, mesa
menssxo.

mensdi

menste

mensa

Nom., Vqc.

Ac.
Gen.
Dat., Abl.

mens&e
mensas
mens&rum
mensis

\ssim se deelinam tambem os adjeetivos e participios

aeabados em a (fern.), v. g. magna, grande
;
picta, pmtada.

, Obs O nome famil-ia, quanclo entra- em eomposicao.: com pater,

'( ^r„, -fihin node ter no genitivb a terrmnacao.arcaica as (v. g_

«a rur, ilo'umas palavras a terminacao w em vez de mum (v. g. am

^l^^Xlw). No dative e. ablative do P»^£^- '

numero "de palavras podem ter a terminacao abus (v. g. fihabus-Qnp

JJis, de fdia, deabus oi\ deis, de dea). '.'.'»
;

26. Formas gregas. Pela l.« declinaeao vao alguns nomes gre-

,o. aeatdos em e
;
as, «, es quais no singular se desviam algum tanto

Sas formas latinas, v. g.

Nom.- opUStn^ resume, ^neas (nome proprio) ^«^s
'
fc^ '

Ac ^omen ' -leueam (Aegean) anagnotten [anagnost^

:

r^^? '; -..'^ss- '•.
;
y\<*4^

27 GENERO. Todos os substantivos da l.
u declinaeao

{em a) sao femininos, quando nao sao nomes de pessoas do

sexo masciilino (v. g. nauta, marinheiro) ou de rios (s, iy>

Jladria, o Adriatico, tambem e masculino. (Alguns nomes de

animais tambem podem ser maseulmos ; v. § 21). Us nomes

fgregos) em e sao femininos : os em as e es, maseulmos.
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CAPiTULo rv *

Segynd® deelina^i©

28. Os nomes da 2.a declinagao terminani ordinaria-
mente em us ou (sendo neutros) em um: alguns aeabam em
er. Declinam-se do modo seguinte

:

SINGULAR

JMbm.

Voc.
Ac.
Gen.
Dat;, Abl.

dominus, senlior

domiiie

dominum.
domini
domino

puer, meruno
«

piuirum.

puerx

puero

PLURAL

Nom.,Voc. domini
Ac. dominos
Men. doniinorum
Dat., Abl. ' dorninis

pueri

pueroa
piterorum
pueris <-.

szgnum, sinal

szgni

signo

signa.

«

signoYu.ui

signis

Assim se deelinam tambem os adjectivos cm us on er
(masc.) e um (neutr.) v. g. tonus, bonum (bom), miser, mise-
rum, (mfehz). Como puer declina-se tambem vir, homem {vi-
mm,viri, etc.), e os sens compostos, e o nome do povo Trevir,
e ainda o adjectivo satur, farto (saturum, safari, etc.).

A maior parte dos nomes em er so tern o e no nomina-
tive e voeativo do singular, v. g. ager, campo, agrum, etc.,
noi

•plural agri, etc.

Conservara o e, em todos os easos, os suhstantivos adulter, soeer
gener, Libvr, hberi (gen. liberorum), puer, vesper; e os adjectivos asper,
gibber, Itber lacer, miser, prosper, tener; os que terminam em fer ou qer
iJr-'M-:^Mm'^:^ortihroy: <aiger, alado). Em dexter (djreito) e mais
trequente suprimir-se o c

;
em A£idciber

r epiteto de Vulcaao. conserva-sc
ou • suprime-s'c -,o e. . > •

.:.
; Obs. 1.- Nos tempos mais antigos os substantivos em /ms c m/w

5
z
f"?:°:

gemtxvo em «y v . g.^ de J;m^, ,»,,&,* (com o aceato no
eyue.tngenmm.

:;;
.-."(%•. -2:

:
Tem.o gendtivo :em 7»* e o dativo em i, em todos os gene-

ros^ps. segumtes adjectivos e pronomes, que no masc. e ncut. vao" pela
^.'. cieci., e.uo torn, pela 1.*: wins, solas, lotus, vllus, nullus, alius, alter,

'•$m->;^lter.i-?m GQmpostos.de liter (uterque ; utercunque, ute.rlibet, uler-
m,.:alteruter), ^assim: gen,: unms, solius, tofius, ullius nullms, alius,
:aUer-ius, Minus, nmtrms- dat.: mvi, soli, toti, ulli, nulli, alii, alteri, ulri
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' rum, deum por deorum. . , .

06s.il>e-^nonon^
gundo a .regra,,mas e mais trequcnte o ia/xd <*/, ^., <i.

terminacoes gregas os, on ^nciu.j

o- /Mew, J>oOn ; Pelion.

30. G6NERD. Os nomes terminados em «. a r sao m«**-

Zino., os terminados em em tun sao netriro.. Os gregos em
.

o. sao
;

m<wcMZmos, os em o.« sao neutros.

1) Dos nomes em us sao, porem, ../emtninp.

:

a) <*,«, ventre ;
carta**, pano d« linho ;

«*«, roea
:
to**, ter-

ra ; vannus joeira. _ ^ rbust Y .

•

P
. fa

-

gus

b) todos os nomes d ai ores e a! ^ ^ p :

^bSTaSSi'Sr gSg^s de plantas, pela maior parte aeabado.

cl os nomes etc cidaueh e nudt., v. & _ ^ -.,,,„ pP i vonnesw.

g„iJs nomes a^fi3

s^r
1r&c"T^^irts i,sno= «...

- -(Os'.'hoines dc cidades em'* do .pmidi,. v... n- •/ j .

forme a.regra).
.

^ ( meihodu*, dialect, ame-
d) alguns nomes de ougem. gie^a- -,

.

.

.

thystm, Arctos (a Ursa).

2) Dos nomes em us sao neutros virus, sueo fetido
:

vul-

gus ,
vulgo (raramente masc.) :

pelagus, mar.

CAlPiTULO V

Terceira de?clina?§o

**! Para declinar urn nome da terceira declinaeao e ne-

siderar-se sempre oomo tema o que resta quando se u.a

genMvo do singular a desineneia »,. on a demon** w» do

genitivo do plural.
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Os nomes da 3.
a declinagao apresentam os tipos se-

guintes

:

1) NOMES MASCULINOS E FEMININOS.

a) Palavras em que o nominativo apresenta o tema sem
alteraeao e as desineneias dos restantes casos se juntam sixn-

plesffiente ao nominativo

:

SINGULAR

Nom., Voc consul, consul dolor, dor

Ac. consulem (consul-em) dolorem (dolor-em)

Gen. consulis doloris

Dat. consuli dolori

AW. consule dolore

PLURAL

Nom., Voc, Ae. consules, consules dolores, dores

Gen. consulum dolorum
Dat., Abl. consulibxks dolorihua

b) Palavras em que o tenia no nominativo simplesmente

recebe a desineneia nominativa s

:

SINGULAR PLURAL

Nom., Voc. urbs, cidade Norn., Voc, Ae. urbes

Ae.

.

urbem
'

Gen. Urbis Gen. urbinm

Dat. urbi

Abl. urbe Dat., Abl. torbibus

Ohs. — Sobre a termina^ao ium do gen. pi.,- v. § 35, 1.

c) Palavras parissilabas (isto e, que tern no nominativo

o mesmo numero de silabas que nos outros casos do singu-

lar), as quais terminam no nominativo em es ou is':

SINGULAR

Nom., Voc. •avis', ave ccedes? assassirdo

Ac. avem ccedem.

Gen. avis cced'm

Dat. avi cwdi

Abl/ ave ou avi ccede

'»*»
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III

PLURAL

Nom., Voc., Ac.

Gen.
Dat., Abl.

aves

avium
avihus

ccedes

ccedium.

ccedibus

t> rtn. A.
Obs.— Acerca da terminacao i no abl.. v, § 38

d) Palavras em que no nominativo se junta a desinen-

cia s, ficando o tema ao mesmo tempo alterado pela queda

de uma consoante (d ou t), ou-pela mudanea de i em. e

(v. § 3. c), ou por ambas as causas simuMneamente

:

Nom., Voc.

Ac.

Gen.
Dat,

Abl.

Nom., Voc, Ac.

Gen.
Dat., Abl.

SINGULAR

'(Bias, idade judex, juiz

cetdiem

cetaiis

cetati

cetate

judtcem.

judicis

jiidici

judice

PLURAL

cetates judioes

cetatum judicum

cetatibus jutlicibvLS

miles, soldadc

militera

militis,

militi

milite

milites

militum
militibus

e) Palavras em que o nominativo, conquanto nao receba

desineneia, se desvia, contudo, do tema na pronuncia:

Nom., Voc.

Ac.—
Gen.

Abl.

SINGULAR

sermo, conversaeao pater, pai onus, costume

sermunem patrem. morem
sermonis patris moris

sermoni patri mori

sermone paire more

PLURAL
; ;

sermones patres, •

sermormm patrum
sermonibus patribus

mores,

momm
,

moribus

Norn,, ,Voc,, Ac-
Gen.
Dat, Abl.

Ok-Ein sermo eaiu o «. em pater o e e intercalado ; cm nm o

s pertenco ao tenia e mudou-se em r no genitivo (§ 4).

2) NoMES NEUTROS. Os nomes desta categoria nunca

tomam no nominativo a desineneia s ;
mas as veZes o tema

no nominativo nao e. na pronuncia, o mesmo que nos outros

casos. •
'i

M^^^^smMmsk
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a) Nomes em que o tema nao varia

:

SINGULAR PLURAL

Nom., Voc, Ac animal Norn., Voc., Ac. animalia.
Gen. animdlis Gen. animalium
Dai, Abl. animali Dai, Abl. animalihus

Obs.— Solire a terminaeao ia no plural, v. § 34.. 1.

h) Nomes em que o tema nao e no nominativo o mesmo
que nos outros casos:

SINGULAR

Nom.
;
Voc, Ac. nomen, nome corpus., corpo lac, leite

Gen. nommis corporis lactis

Dai nomini coypovi. lacti

Abl. . nomine corpora- lacte

PLURAL :

Nom., Voc, Ac nomina corpora,
, T

n i (Lac nao se U3&
Gen. nomtnum . corporilm v

, .^, i

Dai, Abl. nominihus corporibus •'.." '

Obs. — Era. corpus o s nao e desinencia de caso, mas pertenee ao
tenia e passa no genitivo para ?• (§ 4). i

'

- \
-'''

c) Nomes parissilabos acabados em e :

SINGULAR PLURAL

Nom.., Voc, Ac mare, mar Nom., Voc, Ac maris,, mares
Gen. maris Gen. raarium

"'

Dat., Abl.- - .mari Dat., Abl. mcwibus

Pcla 3.' 1 declinaeao vao tambem rnuitos adjcctivos a'respoito dos
quais se tratara adiante.

32. Genero— ()l.)ftC.Tvacao previa. — Xas re<rras seguiiites nao
se oonsideram os nomes eujo genero e (Ictermlnndo i^'ld' sif/v ifu-aca(>

(§ 10 (. 20) e os nomes indeclinaveis (ij 22).

1) Sao masculinos os nomes terminados em o, er, or, os,

e tambem os nomes em es imparissilabos (i. e, que tem no
genitivo maior numero de sflabas do que no nominative), v.

g. sermo, sermonis, conversacao : vomer, vomvris, relha do
' arado : color, coloris, cor; fomes, fomttis, isca.
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Excepeoes

:

a) Dos nomes em o sao femininos :

1)'- os'-uames>em:'Wyy.^g:-ora;iio^or(Cfmjus)
dis'curso

;

2) os nomes em do ou go que tern o genitivo em inis, v. g. hirundo,

andorinha ; imago, imagem ;
Carthago, a cidade de Cartago

;

3) caro, carnis, carne
;

. 4) alguns nomes de cidades espanholas, v. g. Barcino, Barcelona.

Sao, porem, masculinos :

Dos nomes em io : pugio, punhal, scipio, bastao, tiliq, ticao, unio>

perola.; os nomes que designam o niimero dos pontos dos dados, v. g
senio, o seis, a sena ; e os nomes de animais, como papilio, borboleta ;

Dos nomes em do e go : ordo, ordem, cardo, quicio, ordinariamente

margo, borda (e as vezes, nos poetas, cupido, desejo).

b) Dos nomes em er sao neutros ; cadaver, cadaver, 'iter, itineris,

caminho, "..tuber,- protuberancia, uber, teta, ver, verts, primavera, 'verier,-

acoute, e os nomes de arvores e plantas, v. g. acer, bordo^zper, pi-

m'enta (mas tuber, especie de maca. e masculino).

E' feminino linter, lintris, canoa.

c) Dos nomes em or sao neutros : cequor, a superficie do mar,

ador, trigo espelta, cor, cordis, coracao, marmor, marmore. E feminino

arbor (ou arbos), arvore.

d) Dos nomes em os sao femininos (aleni de arbos)
;
cos, cotis, pedra

de afiar, dos, dotis, dote.

Sao neutros: os, oris, boea, os, ossis, osso, e os nomes gregos emos
que so tern nominativo e acusativo, v. g. melos, canto.

e) Dos nomes em es imparissilabos sao femininos: abies, abietis, abe-

to, compes, (ordinariamente no plural compedes), peia, merces, mercedis, pa-

ga, merges, gavela, quies, quietis, descanso (e os seus compostos requies,

inquies), seges campo de semeadura, teges, esteir a.

Ales, alitis, ave, e masculino ou feminino. Quadrupes, designando

um quadriipede em geral, e feminino ou ncutro.; designando um cavalo,

e masculino.

E neutro ces, ceris, cob re.

2) Sao femininos os nomes terniinados em as, is, ys, aus,

x, s precedido de eonsoante, e tambem os parissilados termi-

nados em es, v. g. (Etas, cetatis, idade \vallis, v&[e,chlamys,

chlamydis, especie de manto
;
fraus, fraudis, engano ;

salix,

salicis, salgueiro ; trabes, trave ; nubes, nuvem.

Excepeoes:
"

''.a) Dos nomes em as sao masculinos: asassis, asse (moeda romana),

e os nomes gregos que tern o genitivo em antis, como adamas, diamante.

• Sao neutros : vas, vasis, vaso, e os nomes gregos em as, avis e as,

qtis,
:

;y. g. melas, certa doenca. erysipelas, erisipela.

b) Dos nomes em es, palumbes, pombo trocaz, e masculino ou fe-
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rainino : vepres, (que so costuma usar-se no plural vepres, vcprium),
espinho, e masculino. (Sobre lemures, manes, pugillares, v. adiante).

Sao' neutros os nomes gregos em es que so tern nominativo e acu-
satlvo, v. g. cacoethes, uleera- maligna.

c) Dos nomes em is sao maseulinos :

1) os nomes- terminados em nis, mis, cis, ollis, alts, v. g. cinis.
eineris, cinza ; cucurnis, cucumeris, pepino

;
piscis, peixe ; collis, outeiro :

canalis, cano ;

2) os seguintes : unguis, cobra (menos vezes feminino). axis, eixo.
callis, vereda, cassis (ordinariamente no plural casses) rede de cacador
(mas cassis-, cassidis, capaeete, segue a regra), caulis, talo, ensis, espada,
fuslis, varapau, glis, gliris, arganaz, lapis, lapidis, pedra. Lucretilis,
noriie de um monte

x
mensis, mes, molaris, mo, dente queixal, orbis, ci'r-

eulo, postis, umbreira, 'pulvis, pulveris, po, sanguis, sanguinis, sangue.
scrobis, (ou scrobs, fem.), cova, sentis, espinho, torquis (ou torques), colar
(mui raramente feminino), torris, ticao, unguis, unha, vectis, alavanca, e
os compostos de «s, v. g. decussis, dez asses.

Sao tambem maseulinos os seguintes nomes do plural : manes, al-
mas dos mortos, lemures, espectros, pugillares, tabuinhas de escrever.

Clunis, nadega, e masculino ou feminino
; canis, cao, e mais vezes

masculino do que feminino • finis, fim, tambem e, mas-rarissimas vezes,
feminino. Corbis, eesto', 6 masculino ou feminino.

d) Dos nomes em ys, Othrys, nome de .um monte. e masculino.

? e) Dos nomes em x sao maseulinos :
"

1) os nomes gregos em ax, v. g, thorax, thoracis, couraea
;

2) os nomes em ex, v. g. greas, gregis, rebanho, menos alex, alecis.

salmoura, carex, cartels, cavvi^o, fcex, fezes, prex, (nominativo desudado),
rogo, for/ex, tesoura, ilex, azinheira, lex, legis,lei, nex, morte violenta,
supellex, supellecttlis, alfaia, vitex, agno-cas'to, que sao femininos (como
tambem uma vez ou outra cortex, cortica ; silex, pederneira), e atriplex,
a erva armole, que e neutro.

3) os seguintes: calix, copo, fornix, abobada, phoenix, ph&n'xcis, a
ave fenix. tradux, tradiicis, mergulhao da vide ;

'

4) as palavras em unx que exprimem duodecimos do asse, cleunx
deuncis, 1]

/i2 do asse:

5) os nomes gregos em yx, menos sandyxj sandycis, certa cor ver-
mellia, e as vezes bombyx, bielio da seda, e sardonyx, sardonychis, certa
pedra preciosa.

Sao maseulinos oh femininos: imbrex, telha, obex, ferrolho, rumex,
azedas, varix, variz. Calx, calcanhar, e lynx, lince. raras vezes sao
maseulinos.

ft Dos nomes em * precedido de consoante sao maseulinos :

1) os nomes em ns com o genitivo em ntis, v. g. pons, ponte;
menos bidens, ovelha de dois anos'(mas bidens, enxadao, e masculino),
jrous, testa, gens, povo, lens, lentilhas, mens, pensamento, (ordinaria-
mente) serpens, serpente, que sao femininos, e os seguintes termos tec-
nicos da filosofia, raras vezes einpregados : accidens, acidente. consequents,
conseqiiente, ens, ente, que sao do genero neutro.
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.2) os
' nomes gregos cm ps co.no hydrops, h.jdro^ Mclropisia, e

tambem chalybs, aco.

,„;fflfl11 , ser vivo e feminiuo no singular, e feminino ou .neutro .

rarissimas vezes e masculine

3) Sao n«*«ro« os nomes termmados em a, e, i, y, c
,

Z,

-Sn^ASlk; ^vitriol/; Joe, ^»,^^

£

espora; M^r, relampago; Ittur, nome de uma cidade
?

corpus, eorpo.

Exeepcoes:

a\ Dos nomcs em I sao masculines : sol, sol, ^, sal (no singular

tamwli v51 neu4o)
;
m«,« "(que tamb&n tern o nouunatrvo „«.

<•/*'«), certo peixe. ^ .

ft, Dos nomes cm » sao mascul^os
:^^^SfSncmim

os que nao fazem,,o.genitivo em »m
•
*/ "^Wcm imagem. *™.<fcm'K Se=5 ^anS ^W?Y^, quo sao fenumno*.

c) Dos nomes em *» sao maseulinos : /«?•/«*-, farelo, tartar, rola,

wtWur, abutre (todos.com. o geiutivo em urn)..

<2) Dos nomes em u$ sao femininos :
. .

'- -^ 1) os que fazem o genitive em Mis ou litis, v. g. palus, lagoa,

virtus, virtude. _ "

2) pecas. pecadis, cabeea. de gado, tellas, tdCuris, a terra, como

tambem quasi sempre f/rus, grou, e .sus, porca. ...

„, A n nirlflflp^ v f imathusy Amathantis.
. 3) as vczes alguns nomes de cidacLcs, \

.
-

-•*
, ^

Sao masculines': 1) lepus, leporis, lebre, /»**, iato
, -) o, nome, Grc

.

gos em as Mis. v. g. ftvjpu*. tnpode.

OAP1TULO VI

Partieularidades de'.alguns casos e formas gregas

da terceira. declina?ao ;

•

33/1) Alguns panssilabos em is fazem o jcusa^o singular

cm ««, a saber :^i«««7,6«r^
,nes de cidades c rios, v. g. ^^sj^u^^^
febris, pelvis, puppis, rcsti.s.

nao is.

Fazem 'i«ual.iicute o ac cm;im;
d
(ou, a grega^m;»«) muitos nomes

gregos cm /* (v. § 36) e'os nomes,de;rios L%er e ^mr.

aswasBBgasajsaaj^
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2) Em algumas palavras o ablativo acaba em i, em outras acaba
em e ou i. -

Fazem o ablativo em i:

a) as palavras que f'azem o aeusativo so em im, y~~g- siti, Tibe-
.

ri, poesi :

b) todos os nomes neutros em e, i, al, ar com o genitivo em arts)

v. g. marl, sinapi, animali, calcari, exceptuando os nomes de cidades

acabados em e, v. g. Ccere
;

e) os adjeetivos biformes e triformes (v. § 47), eomo facilis, abl.

facili ; acer, abl, acri; juntamente eomo os substantivos em is que de

origem sao adjeetivos^ v. g. familiari.

Fazem o ablativo em e ou i: .

a) os nomes que fazem o aeusativo em em ou im, v. g. puppi ou
pappe (mas restis faz sempre teste, e securis sempre securi)

;

b) os adjeetivos uniformes, v. g. prudenti ou prudenla, predomi-
nando, porem. o i (todavia compos, impos, ccelebs, deses, pauper, princeps,

pubes, superstes f'azem o abl. so em e, par e memor so em % ; os partici-

pios em ns empregados completamente comp adjeetivos fazem-no mais
freqiientemente em i, nos outros casos, quasi sempre em e, v. g. Tar-
quinio rerjnante)

;

<*,

e) os adjectives comparativos, v. g. majore ou mnjor I, prcdomi-

nando, porem. oe;

d) as vezes mais alguns substantivos, v. g. avis, ignis, imbc.r, e

eertos nomes de cidades na designacao «do lugar onde» (v. g. Carthat/ini).

34. 1) Fazem o nominativo, aeusativo e vocativo doj)lural em
ia (e nao em a) os substantivos neutros em e, al, ar (gen. avis), v._g.

animalia, e os adjeetivos e partieipios neutros no positivo, v. g. ele-

(jantia de elegans. So vetus faz vetera:

2) Nos nomes rnasculinos e femininos que fazem o genitivo do

plural em ium, a terrninaeao antiga do aeusativo do plural era'; a-par

de es, is, v. g. classis, omnis (que tambem se escrevia classeis, omneis).

35. 1) genitivo do plural aeaba em mm e nao em um:

a) nos parissilabos em es e is (§ 31, 1, c.), v. g. cediam, eriiuum

(com excepcao de canis, juvenis, vates, ;e pouco mais)

;

b) em imber, linter, venter, titer, card [carnis).

'

, r) nas palavras monossilabas acabadas em ,s' ou x precedidos de

eoiisoante, v. g. montium de mons, e em as, (jlis, /nas, mas, os [ossis), vis

(gen. pi. viriiuii), faux, nix (gen. niviwm), nox
;

d) nos polissilabos em ns e rs, v. g. clienlium de client, cohortiam

i.le cokors (as vezes porem. mormente nos poetas, tambem se encontra
'• o genitivo em um) :

e) nos substantivos neutros em e, al, ar (gen. arts), v. g. murium,

Hi!

f i'



. 32 GRAMATIOA* LATINA

animalium, calcarium. de mare, animal, calcar
; e nos adjectivos e par-

ticipios que tern plural neutro, v. g. felicium de felix (exceptuando ve-
iusr quadrupes, versicolor) (v. ainda o § 47, obs. 4.")

;

f) nos nomes de povos em is e as, v. g. Quiritiumr Arpinatiumy
de Quiris, Alpinas, e nos dos nomes do plural penates, optimates.

2) jBos, ioms faz no gen. pi. bourn, no dat. e abl. bobus
ou bubus. Sus faz no dat. e abl. pl.'siti&ws bu subus.

36. FoRMAS GREGAS :

1) Alguns nomes gregos podem fazer o. acusativo do singular em
•a, v. g. Peroa de Pan, aera de aeV; outros terminados em is (ou ys) po-
dem faze-lo em m, v. g. poesin de poesis; outros acabados cm. es podem
faze-lo em en, v. g. Mithridaten de Mithridates.

2) Em alguns nomes o vocativo forma-se suprimindo o s.do noun-
s' nativb, v. g. Coty de Ooft/.s.

3) Ospoetas dao as vezes ao gcnitivo a desinencia os, v. g. Palla-
dos.de Pallas.

4) aeusativo do plural as vezes pode acabar em as, como em
grego, v. g. Aethiopas de Aethiops. (Tambem se da esta desinencia a al-
guns nomes de povos. que nao sao latinos nern gregos, v. g. Allobrogas
de Allobrox).

CAPlTUiDO VII

Qusrfa deelina^a©

3.7. Os nomes da quarta declinacao acabam em us ou
(sendo neutros) em u, e declinam-se do modo seguinte

:

SINGULAR

Nom. Yoc. fricctus, fruto cornu, ponta
Ae. fructxxva. cornu
Gen. fructus cornus
Dat. fructxxi comu
Abl. fructXL

PLURAL

cornu

Nom. , Voe. fructxis cor?ma
Gen. fructxmm ccmiuum
Dat., Abl. fnicfibus cornTbus

Obs.— No dativo contrai-se muitas vezes wi em u, v. g. cquilaM
ou equitatui. .'"'', ' '

'-'''"

Fazem o dat. e abl. do plural em ubus em vez de ibus as palavxas
acus, arcus, lacus, quercus, specus, peou, e v/rtus, partus, tribus. Tern am-
bas as forrnas portus e veru.

^HHm
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Donms, casa, declina-sc assim

:

SINGULAR PLURAL

Nom.., Voc. domus Nom., Voc. . domus
Ac. , domum Ac. domoa (mais raro
Gen. domus domus)
Dat- damui (rar. <&wio)

' Gen. cfo?ttuum, domovum
Abl. cfomo (rar. cZowu) Dat., Abl. c&mibus

.
getiifcivo domi so se emprega na significacao de : em cam.

38. Genero. Os nomes da 4.a deelinacao aeabados em
us sao maseulinos, os terminados em u sao neutros. Dos
nomes em us sao, porem, femininos, alem dos nomes de pes-
soas femininas anus, nurus, socrus, os nomes de arvores (v.

g., quercus) e acus, colus, domus, mdnus, <penus, portions, tri-

bus, e os nomes do plural Idus e Quinquatrus.

OAPiTULO vin

Quinf® deelina^a©

39- Os nomes desta deelinacao tejminam em es e decli-
nam-se do modo seguinte:

SINGULAR

Nom. , Voc. res, eoisa e^ies, du
Ac. rem diem
Gen. rei diei
Dat.- rei diei
Abl. re

PLURAL

die

Nom.
, Voc., Ac. res dies

Gen. rerum ^«erum
Dat., Abl' rebus, c?ieb.ns,.

Obs.—Res e dies sao as unicas palavras que tem decIinaeao.com-
pleta no plural. Aeies, fades, effigies, species e sj>es (em Vergilio glades)
iMnpregaivi-.se no nom. e ac. pi., mas nao nos outros casos. As rostantes
palavras nao tO'in plural.

40. Genero. As palavras da 5.
a deelinacao sao do gt-

nero^ feminino, excepto dies, que no singular e maseulino ou
feminino, e no plural e so maseulino. (Meridies meio-dia, e
maseulino).

IS
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*TABELA MNEMONICA DAS DECUNACOES
DOS SUBSTANTiVOS

t.'i

* Na prescnte labels, notam-se as seguintes particularidades :..

nom e o voc. -no singular, ou no plur4ysao sernpre iguais, corn

excepeao dos nomes em us da 2. a declinaeao, que tem o voc.em e.

Os nomes neutros tern sernpre tres
;

casos iguais no singular (nom.,

voe e acus.). e estes mesmos^casos do plural terminam sernpre ^m;

e, como os nomes da 1.* declinaeao no nom. voc. e abl, do singular.

•'

-dative- e ablativo do plural sao sernpre iguais, terminando.em is.

ria 1." e 2.
a deelinacoes, e em bus nas restantes.

,

genitivo e dativo'do sing, e o nom. e voc. do pi. daprimeira decli-

naeao sao iguais (ae).

nom e voc. do sing., dos nomes neutros da 2,«, e o acus. do singu-

lar dos nomes da 2>e 4. :l deelinacoes terminam efi.um, corno tam-

bem o gen. do pi. dos nomes da/3:a e 4. a deelinacoes.

nominative do singular de algun.s nomes da 2." declinaeao, e o,

nom., voc. e gen. do sing., e nom., voc. e acus. do. pi. dos nomes da

4. a declinaeao terminam em: us. -

o-enitivo do singular e o nom. e voc. do plural dos nomes da 2. a

declinaeao termimnn em i, como o dativo do singular dos nomes

da 3.
a decl.

O nom e voc. do sing, dos nomes da f>.
a decl. (e de alguns da

3.«J.
<s

o nom., voc. e acus. do pi. dos nomes da 3. a (in. e f.) e o.» deelinaco^,

teniiiiiam sernpre em es.

•O.abl. do sin-, dos nomes da 3. a e 5.* deelinacoes termina igualmente

em e, e o acus. das mesmas deelinacoes termina em am..

Os nomes neutros da 4. a decl. tern todos os casos do singular em u,

excepto o "genitivo, em uts.

/) A l. a e a f>.
a deelinacoes nao tern nomes do. genero. nentro.

a)

d)

f)

J



MORFOtOGIA

CAPITULO IX

Partieyiaridades e irregulas-idades na dee§ina?a©
dos s^bsfarativos

41. Muitas palavras latin as nao !

se empregarn no plural (v. g_
letmn, raorte); algumas so se usam no plural (sao pluralia tantum, v. g..

iiberi, filhos ; exta, entranlias; eastra, acamparaento; inimicitics, inimi—
zade; nundince, feira; A thence, Atenas), outras tem no plural, alem da.

significacao correspondente ao singular, uma nova significacao (v. g.

cedes, templo, cedes, templos, casa : impedimintmn, impedimento, impedi-
menta, impedimentos, bagagern). •

'

.
42. Quando uma palavra e coinposta de urn substantivo que nao»

experimentou alteracao, e . urn adjectivo ou partieipio, declinam-se-

ambos os elementos do composto, v." g. jusjurandum, jurarnento. gem.
jurinjurandi, etc. pela 3. a e 2. a decl.).

43. Ura pequeno mimero de substantives, sao incleclinaveis, -v; g..

fas,o justo; mane, manha; mas so se empregam comb nomin. ou aciisat_

(mane tambem eomo ablativo). ,.
.-

Jesus, Jesus, l'az Jesum no acusativo, Jesu nos outros casos.

44. Aiguns Domes nao tern todos os casos,' v. g. :vis, forea, nao,

se usa no genitivo do singular (no plural e completo: vires, virium, vi~
ribus), nao tem genitivo do plural cor, sal, sol, vas \vadis), os (oris) e-

alguns rnonossilabos mais.
'to

1

hvppiler (nom. e voc.) tem por genitivo Jovis, dativo Joui, acusa-
tiyo Jooem, ablativo Jove.

45. Aiguns nomes vao.por diferentes deelinacoes (sao helerocii-

:
las ou superabundantes) e aiguns dcdes tem generos diferentes (sao hete-

roge'neos), v. g. luplnus, (masc.) e iupinum (neut.),tremoco -Jxujerum, geira..

que no singular vai pela 2. a decl. e no plural pela' o. a (ju,gera,jugerwn,
jugeribm) ; vas; vaso, que no sing, vai pela 3. a (gen. vasts, etc.) e no
pi. pela 2. a (vasa, vasoriun, oasis).

46. Urn pequeno nuniero de noines mudam no plural, inteira ou
pareialmente, o genero (pie tem no singular, v. g.joous, gracejo, pi..

joei ojoca : ccelum, ceu, pi. cade.

CAPITULO X

B©eiin®?§® d@s adgeelwos

47. Dos adjeetivos uns vao pela 2.
a declina§ao no ge-

nero maseulino e no neutro, e pela l.
a no feminino, outros.

vao pela 3.
a deelinacao.
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1) Os adjeetivos pertencentes a l.a e 2.a declinacao ter-

minam em:

us (m.) a (f.), um'(4 v. g. probu%, proba., probum

er
'

gra gram, v. g. liber, libera-, libetum

» ra rum, v.. g- niger, nigra,, nigrum

So um termina em ur no maseulino : satur, satura, sa-

tuTii.m.

Exemplo da declinacao cle um adjectivo em us, a, um (triforme)-

SINGULAR PLURAL

M." F. N. M. F. N.
^

Nom. jn-obns proba. probum probi .

probse prob&

Yoc. probe » » '

» " ";

. Ac. probum. probam » probos, ' probas
.

»

Gen. probi probae probi proborvim probavum proborum

Dat. probo » probo probis .probis -probis

Abl. ' » proba. » » » ",':'
Obs. As. irregularidades de alguns adjeetivos no genitivo e dativo

foram indicadas no<§ 28. \

2) Os adjeetivos pertencentes a 3.a declinacao tern on

duas terminagoes ou tres ou uma so.

a) Os adjeetivos de duas terminacoes acabam em is no,

nominativo maseulino e feminino, e em e no neutro (bifor-

mes); declinam-se eomo avis (§31, 1, c)"e mare (31, 2, c), v. g.

SINGULAR PLURAL

M. e F. N. M - e F - N -'
.

Nom Voc /ems /eve Nom., Yoc., Ac. /eres feuia

"\c ' leoem leva Gen. levium.

•Gen. lem& Dat., Abl. /embus

Dat,, Abl. levi

b) Treze adjeetivos acabam em er no nominativo mas-

eulino, em ris no feminino e em re no neutro, v. g. acer,

acris, acre, no mais deelinam-se eomo os terminados em is, e.

(So um conserva o e na flexao : celer, ceteris, celere; ac. ceZe-

n'em, celers, etc.).

Estes adjeetivos sao : acer, alacer, campester, celebeij celer. Ches-

ter, pedaster, pedester, pater, safcber, Silvester, tcrrester, volucer.

Obs. A mesma forma pertencem os nomes de meses September,

October. November, December. „
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c) Os restantes adjectivos da 3.
a deelinacao tern so uma

terminacao no nominativo do singular para todos os trea
generos, nos uniformes, v. g.

SINGULAR PLURAL
M. e F. ,N. M. e F. N.

Nom., Voc. sapiens Nom., Voc.. Ac. sapientes . sapientia
Ac. sapientem sapiens
Gen. sapient'm Gen.

•"

sapientixxm
Dat. sapienti
Abl. sapienti ou sapiente, Dat., Abl. '

'

sapientihws

Obs. 1. acusativo neutro do singular e sempre como nomnia-
tivo, seja qual for a terminacao deste caso. ">.

05s. 2. Sobre abl. do sing. v. § 33.

Obs. 3. Vetus faz no nom. neutro do plural cetera. :
:

-

' ;

06s. 4. Como ja foi dito (§35) genitivo do plural aeaba em Hun,.
quando os adjectivos tern plural neutro (excepto em vetus, quadriipes e
versicolor, tambem nos adjectivos em ws.se encontra de vez em quando
urn- em vez de ium, v, g. sapientum)

; mas, se nao tem plural neutro. a
genitivo e em «,m, v. g. inopum,de inops, ciiviium.de clives.

06s. 5. Os adjectivos de uma so terminacao, que'tem parte neutra
no plural, sao umcamente os acabados em cms on ens, em as, rs, ax, ix.,
ox, os numerals em-plex, (v. g. simplex) e ancepsfprceceps, locup>les, pai\
vetus (e nos .escritores posteriores tambem hebes,. teres, quadrupes, versi-
color). Alguns dos adjectivos. que alias nao tem.plural neutro, encon-
tram-se contudo ligados a substantivos neutros em dat.. a abl., v. £•.

supplicibus verbis.

4o. Ha adjectivos de que nao se usa esta ou aquela forma, v. »•„

nominativo de sons, gen. pi. de plerique (que de ordinario so se em~
prega no_ plural). Sao indeclinaveis frugi e nequam ; opus e necesse sao.
tambem invariaveis e empregam-se uni'camente ligados ao verbo sum.

Graus .' '

49. Os adjectivos latinos tern, alem da forma do ppsi-
tivo, v.^ g. vir clarus, homem ilustre, uma forma comparaHva,
v. g„ vir clarior, homem mais ilustre, e uma forma superla-
Hva, v. g„ vir clarissimus, homem muito ilustre, ou, mais
ilustre homem.

Tambem o partieipio em ns "e o partieipio do preterito
tem^ graus. de eomparacao, quando tomam ioteirameilte a si-

"gnificacao de adjectivos.

<>,) — COMPARATIVO

50. eomparalsvp forma-se do positivo, suprimindo a.

terminacao urn do ac. dos adjectivos que vao pela l.
a

e 2.a
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.declinacao, e a terminacao em do ac. dos adjectives que.^o

pela 3>, e iuntando as desineneias «>r(mase..e fern.), *«*

S? (Ic^™ eimp. «*&»**, s^enUus. Os com-

parativos vao pela 3> declinacao, v.. g.

SINGULAR
PLURAL

M. e F.
.

N*.

Jsom. probior probius

Ac. probiormi probius

'Gen. prob/ori&

Dat, probiori

Abl. probiore, inenos tre-_

qiie-ntemente probiori •

TABELA MNEM6NICA OAS^Ea^O^DOS ADJECT,**

M. e F. N.

Nohl. Ac. probioran probrora

Gen. 2>ro6/o/"um

Dat., Abl. woft/oribus

ft) — NITEULATIVO ..''

51 superlative forma-se do positive, ordinariamente .

suprimindo a terminacao ttW do ac. dos adjectives.que va^>

uela l
a 'e'S. a declinacao, e a terminacao em do ac. dos

.adjectivos que vao pela 3.* declinacao, e juntando^nms
tLa, issLum,. g. proHssimus, a, urn

;
.^^»«.,;

a) Quando os adjectives acabam em ei• no nom. masc

,

•Wo os da 2.* declinacao como os.da 3. ,
o superktivo

forma-se, juntando rmu. ao nom. v. g. -fckr,. ^^.
«c^ acmW*. Tainbem de veins (gen. wfer-w, se lonna
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veterrimus, e de prosperus, prosperrimus. Maturus faz mcttu-
rissimus e maturrimus.

b) Facilis, dijficilis, gracilis, humilis, similis, dissimilis,
imbecillis, fazem o superlative* suprimindo a terminacao is e

juntando limus : jacillimus, difficillimus, gracillimus, etc.

Irregulsridades

52. Formam irregularmente os graus de comparacac

:

1) os adjectivos em dleus, flexis, .volus (de dico, jdcio,
vblo), v. g. maledlcus, muniflexis, benevolus, que fazem o eoni-
parativo em entior e o superlativo em entissimus (como se
viessem de participios em ens): male.dicentior, munificentior,
benevolentior ; maledicentisshnus, munificentissimus, benevo-
lentissimus.

Obs. — Kin vez dos graus comparativos do r.ijen.ns u prntfthts em-
pregam-se os dos participios er/cn* c prm:kli:u.-:.

2) cs seguintes adjectivos

POSIT

bonus, bom,
malus, mau,
magnus, grande,

SUPERL.

optimus, a, um
pessimus, a, urn

maximxis, a, um
parvus, pequeno,
nequani, mau,
frugi, bom,

minimus, a, am
nequissimns, a, um
fragaltssimus, a, um

COMPAR.

melior, melius:

pejor, pejxts ;,

major, majus ;

minor, minus ;

nequior •

frugalior ;

midtus, muito, no singular so o nom. e ac. neutro plus
com o gen. de preco plnris: no plural nom. e RC.plures,
plura, gen. plurixtm, &Rt. e M.pluribxis; su.perl.plxirim.xis.

Do substantivo -lenax forma-sc o comparative senior, c do juxc.nh.
o comparativo juuenior. ambos os quais sao iiitoiraiacnto adjectivos;
nao turn superlativo propriameute (ncUa iiut.miaiix, ncUu. mur/.mv.s).

53. a) Alguns adjectivos. quo exprimem rclaeoes de tempo nu
lugar entre dois objeetos, so se empregam de ordinario no comparative,
e no superlativo (que e irregular), v. g. com]), iulorior. superl. i.nttnms
(eorVespondente h preposicao -ivtv'a, deut.ro <:lc ).

(>) Tambem careccm de positivo os comparativoa e superlatives
seguintes :

deterior, pior

ocior, mais rapidc

potior, preferivel

deterrimus

ocissimus

potissimxis
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:,!

Ill*

! r

54 Muitos adjectivos, em virtude da sua-sigmficacao

(v. g. aureus, de ouro) on por motives de eufoma, nao tern

comparative) nem superlativo. Sao

:

a) os que antes da terminacao us tern uma vogal, v. g.

idoneus; ha todavia excepcoes ; note-se antiqmts.

b) a maior parte dos adjectivos compostos com verbos

ou substantives, v. g. os acabados em fer ou ger (de fero

gero, v. g. Jrugijer), ignivomus (de vomo), xnops (deops);

cj a maior parte dos adjectivos claramente derivados

(de palavras latinas usadas) com as terminacoes reus, ahs on

avis, His, ulus, timus, tnus, wus, orus (v. g. civicus, nahc-

ralis, Ji&stUis, querulus, legitimus, peregrmus, furtevus, de-

corus) assim como os derivados de substantives com as ter-

minacoes atus e itus (v. g. barbatus).

55. d) alguns mais que nao se podem reduzir a regra

eerta, v. g. ferus, gnarus, mints, navus, rudis, trux.

a) Nao tern comparativo, mas tern superlativo :
falsus,

inclttus, novus, sacer, vetus,e varios participios (v. g. meritus,

in-victus). ,„

b) Nao tern superlativo mas tern comparativo muitos

adjectives em tlis ou bills, derivados de verbos, v. g. agihs,

doklis, credibilis, probabilis, e,.alem destes, varios outros

:

ccBcus,longinquus,propinquus,surdios,etQ.

cj Quando urn adjectivo nao tern comparativo ou su-

perlativo, a ideia comparativa exprime-se, acompanhando o

adjective de magis, e a ideia superlativa, acompanhando-o de

maxime, v. g. magis minis, mais_ admiravel, maxime minis,

muito admiravel, ou, o mais admiravel.

Deste modo se procede tambem na fbrmacao dos graus

dos adj. mencionados no § 54— a).

T-..q«rn-T7-l -•!- •s~- " '

.--..- "--.'" •:- -

---;-i:'-~' :'".*"".t. : " ""'.7*'"' ":".'.'*''- "*

'
• - <- .

. -.-.'.''i^-^
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CAP1TULO XI

.56. * Quadro 60s nomes numerals.

TABELA DOS NUMERAIS E DOS ADVERB.iOS NUMERAIS

Algarismos Adverbios ' ASgar.
arabos Cardinals | Ordinais Dislrioutivos numerals roinanc-s

1 unus, a, um, um primus, a, um, pri- singuli, re, a, semel (uma vez) 1

meiro um a um
I!2 duo, £C, secundus ou alter bini bis {duas n'zes}

5 tres, ia tertius terni (trini)
,

ter lit

4 quatuor oil qualtuGF quartus quaterni quater IV
5 quinque: quintus quini quinquics v •

-' 6 sex jsextus seni sexies VI
7 septem :. septimus septeni septies VII

-
.

8 octo oetavus octoni octies VIII
9 no.vem nonus noveni novics IX
10 decern decimus deni decies X

.11 undecini undecimus undeni undecics XI
12 duodecim duodecimus duodeni ' duodecies XII
15 tredecim tertius decimus terrii deni terdecies XIII
14 quatuordecim quartus" decimus quaterni dem quatuordecics XIV
15 quindecim quintus decimus quini deni quindecies XV,
16 sedecim sextus decimus seni deni sedecies. •xvi !

17 septemdecim | septimus decimus septeni deni septiesdecics XVII
18 duodeviginti duodevicesimus duodeviceni duodevieies XVIII •

19 uade.viginti undevicesimus undeviceni uhdevicies XIX
20 viginti ,' v.icesimus viceni ' vicies x-x
'21 viginti unus vicesimus unus viceni singuli vicies semel XXI
22 viginti duo viccsimus alter viceni bini vicies bis XXII

1

30 triginta tricesimus triceni tjricies XXX
40 quadragiota quadragesimus quadrageni quadragics XI.
.50
60

quinquaginta quinquagesimus quiuquageni** qutnquagies 1. r'

sexaginta sexagesimus sexageni sexagies I.X 8,

;70 septuaginta septuagesimus septuagem ; septuagies l.X X
80 octoginta. octogesimus octogeni octogies I.XXX .

90 nonaginta nonagesimus nonageni nonagies xc
100 centum centesimus centeni centies c
101 centum unus centesimus primus centeni singuli centies semel CI
200 ducenti, £e, a ducentesimus duceni ducenties cc

. 300 ttecenti, «c, a trecentesimus treceni trecemies ccc
400 quadringenti.ee, a quadririgentesimus quadringeni quadriugf mies eccc
500 quingenti, a;-, a quingentesimus quingeni quingenties D ou b
eoo. sescenti, zc, z sescentesimus sesceni sescenties DC
7C0 septingenti, re, a

octingenti, ;e, a

septingentesimus septingeni septingenties DCC
800 octingentesimus octingeni octingenties DCCC
900 nongenti, re, a nongentesimus nongeni nongentles DCCCC

1.000 nnlle millesimus '_ singula miilia millies M ou .i!c

2.COO duo miilia bis millesimus bina miilia bis millies MM
10.000 decern hiillia decies millesimus dena miilia decies millies ccb:>

1CO.00O centum miilia centies millesimus centena miilia centies millies cccboo
500.000 quingenta miilia quingenties millesi-

mus
quingena miilia quingenties mil,

lies

boon
:

1.000.000 decies centum millies millesimus decies centena decies centies CCCcbDOS
miilia

l.'ui„,m. . w«-^m^wL-Mwww

miilia millies
;

06s. i.
2 Unus, a, um d ?clina-se como bonus. a, um, mas faz gcnitivo uni us c dativo i

uni. 2. a Duo c trts declinanlse deste modo (s6 ift> plural) i

!

M .

N. Duo. l/ltiv. duo

M. -1

I Tres Inn
G. Duorum. '/tittntiH, tluoritin I t) 111 HI

D. Ab. Duabus. duabus, liuobi S
1 / /; ibus

'1

Ac. Duos (lillO: dues, duo 1 tics triu :
i

e os restames numerals eariliuais sao invariave s ate rtuzentos. 3 ." Os ordinais sa cieditia-

veis como os adjectives, no ;ing. e no pi.; e os di stributivos sflo dt clinaveis, no plu af.
!

Ob$. 1. — Aos nuineros cardinais correspondeni as palavras pro-
norniiiais indeclinaveiji tot, tantos, (/not. quanlosV aliquot, alguns e
totidem, ou'tros tanto-s.



42 JRAMATICA LATINA

!

:?r.

illli

'

Ofe. 2. — Um I com 'uiu virado (I,)') representa 500. e cada no-

vo ) corrosponde a um zero da nossa numoracao : assim 1, ytj :^j)()00.

Jqq;-) = 50000. Um in'tmcro fica dobrado, quando antes do l^so pot? um
C~ tantas vezes quantas so acha depois uiu ;>. assim CIj = 1000, COI.3J

== 10000..

57. Ducenti (ducmtce,. ducenta) e as eentenas seguintes

declinam-se pelo plural da l.
a e 2.

a deelinacao.

Como duo declina-se tambem amho, amba-}
ambo.

O genitivo de duo tambem e duum.

58. -De mille, adjeetivo iudeeLinavcl. e plural o substantive mdia

(o nao -millia), que so declina assim : nom. e ac. milia, gen. milium,

dat. o abl. -mililus. Diz-se frw w//w<, »w: >».?'/«<.. etc.. ou w/.^z-a /r?,a
;

y«./7/rt- *ex':
:

o noino do! objecto contado poe-so em goiuhvo, v. g, se,i;

milia. jiedikun, seis mil infantes.

59. Uin'inilhao desi<rna-so em latim pel a expressao

—

: dez vezes

100000 '-decics centum, wifwjou com o distributivo, deci.es cenlena mdta)

e assim por diante com os numerals superiores a 10 vezes 100000 : un-

deci.es. duodenes . centum- (on cenlena) milia (1100000, 1200000). vicies,

trici.es centum milia (2001)000. 3000000). vicie*- quinqnies cenlena mdta

(2500000). A estes iuntam-so do seguinto modo os niimeros que cxpn-

mem simples milharos : decie* cartena milia irit/inta see »>#<« centum

nonar/intq. sex (1036196).

60. Os numerais ordinais sao to.dos adjectives da l.
a

classe em us, a, um, e deelinam-se regularmente.
f

Q6S._A. estes numerais correspondo o intorrogatlvo quotas (a. urn),

qua! na ordem numerica ? «Um de tros em tres, de quatro em'quatro,

,
etc., diz-se" terlius qwisque, qu.artus qwisque, etc. com o prouome qinsque;

mas «nra sim, outro uao» 'exprime-se iVeqiienteniento com o adjcctivo

alternu.s,yoiido o substantivo no plural, v. g. aMernis diebus, um dia sim,

outro dia nao, em dias alteruados.

61. Os numerais distributives (que expriniem um nd-

mero tornado uma vez para cada objecto ou caso) sao adjec-

tivos de tres terminacoes que se deelinam pelo plural da l.
a

e 2. a deelinacao. (Fazem o genitivo muitas vezes em um em

lugar de orom : v. £ 28 ohs. 4.),

'.. Qbs. — A: estes numerais corresponde interrogativo quoCeni,

quantos para cada umV quantos do cada vez V

62. -Qs, distributives empregam-se:

a) quando se quere dizer que uiu nuinero (uma ooUa em cei'tomi-

mero).se repeto com rospeito a cada vuua das pe^soa- ou coi^a* nomea-

das ou subentendidas. v. g. ambularc. bina milia pa^uuiu, ,dar um pa.->-

seio de dois mil. passos (cada dia ou'de cada vez).... ..., e
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b) nas multiplieavors. v. -•. binbiim. duas veze., dois, (Todavia
iambem so eiicontra, v. <r. der-ics centum nulla).

c) com os substantivos usados so no plural quo desio-nam urn todo
que como tai so pode repetir, v. $.,castra. acampamento, bina-cnstm
•dois aeampamentos. (Ao contrario h-es liberi, tres fillios, porque sc con-
tain individualmente).

cl) as vexes coin os objectos que so contain aos pares, v. <r. klvl
xi-yphi, urn par de tacas. (Os poetas empregam-nos al°'umas vezes com-
pletarnente como cardiiiais). -

"
:

"

CAPITULO XII

* QUADRO DOS PRONOMES

Os pronomes posscssivos dcclinnm-sc eOi'.io 05 adjectives da pruneira classe c s.'to

Mens, 11, urn, men, mmha.
Tints, a, um, teu, tua.

Sun.',, a. tan, seu, sua.

*'• *Ic:<s '<'»» o vocativo masculino do singular - mr.
A-ofti -- Ao pronome indelinido qui. decltnavci como o

nnrliculas mvanavcis : qaam, dam, libct. vis, piam, auc, nam.

Foster, ha. truui, nosso, nossa.
l^rslcr, Ira, tram, vosso, vossa

nnerrogauv'o, coslumam juntar-sc as
cttiniiuc . .

.

*' Como Hie cicclina se isle, ista, isiucl, Ossc. essa. isso. -' Como « declina-s^ idem, a mesmo . junla-bclapenas a parlccula item aos casos. 3 Como 51m dedina sc o pronome indelinido qui, nltuem aleum que lemlapenns mais a Snnua ?«« para o nom. feminino
"

I
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a PESSOAIS

111

41

63 Os pronomes pessoais 8&o pr&priamente da 1.

e da 2" pessoa. Tu tambem e voeativo, do mesmo modo

que vos. Vide o quadro anterior.

nhe 1 O o-pnitivo dos pronomes pessoais e suprido ora pelos

rpstruni so em certos casos.se usam.

Obs o - * todos.os casos destes pronomes, excepto a to noslwu
Ubs. *. a. \

oul? >, , ,

£ t _ mesmo) ; muitas vezes-

acrescenta-se ainda o pi onomc ipse, a
. . ^ ^

fotfe e tafcmei com o mesmo sentido.

Obs. 3.: -Os poetas contraem freqiientemente /mz/w em mi.

b) POSSESSIVOS

Os pronomes possessivos meu. ,- ti«w,
.

«*w^ ™«to

(nostra, nostrmn), vester (vestra, vestrum)^ ^pela 2 e 1

.

declinacao, exeepto no voeativo masc. de mens, que e mi.

m in nhl do sino- destos pronomes junta-se as vezespte (com

legoX etc.), as mais das vezes segmdo do pronome y*e.
.

,:)
DEMONSTRATIVOS

64.0s pronomes demonsJraHvos sao: 1) hie, este.

Vide a deelinacao no quadro da pag. 43.

Obs. — huic e monossilabo.

65. 2) j,te, i«ta, ««ttd, «Bse; 3) nie,tila,tilud,. aqn&e.

4) Ipse, ipsa, ipmm, mesmo (ele). Vide pag. 43.

66 5) Is, ea, id, este, aquele, (ele). 6) Idem (por is-dem),

eadem, Uem, o mesmo. Vide pag. 43.

'^.^No nominative do plural cldem quasi nao seusa; (to e

iisdern no verso sao sempre dissilabos.

67. 7) 4Zii«, aZta^ aZiwd, outro, incluimo-lo entre os

pronomes indefinidos. Vide pag. 43.

8) Igualmente incluimos nos indefinidos^ altera, al-

(n mitrn^ one <?e deelina como urn adj. da l.
a classe, ex-

terum (o outro j,
que bo ue^im«, ^

' .. A 9 o „71C
<>

eeptuando o genitivo (alterms; e o dativo (aZfcr*) v. § 28 obs. -.

68. pronome re/teco, da 3. a peaaoa, se (se) faz em am-

Ml I

^^^^m^^^^^sm^^^̂ ^^^
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bos os mimeros no aeusativo e ablativo se ou sese, no dativo

sibi, e nao tern nominativo nem genitivo.

Obs.'— (.) genitivo e suprido ora pelo possessivo svu/,.s\ ora por sui

(genitivo neutro de suus). Cf. § 63 obs. 1.

Tambern a -se e sibi se pode juntar met. Cf. § 63, obs. 2.".

d) EELATiYO

69. pronome relah'vo tern o genitivo em jus=ius

;

— cujus. No' dat. e abl. do plural tambern tern a forma quis

paralela a quibus, que e a. mais usada. .Vide pag. 43.

Obs. 1. — Como ablativo do sing', encontra-se a forma antiga qui,

que os eseritores classicos so empregaram ligada a preposieao cum (qui-

ciuii =- quocum, masc. c lieut.), e com verbos em um pequeno niimero

de locucoes, como forma neiitra, determinando um pronome indefinido

oculto : vix reliquit, qui e-ffe.rre.tur. apenas deixou com que fosse se-'

pultado.

Obs. 2. Qui e mouossilabo. -
.. t

e) EELATIVOS INDEFINIDOS "

70. Os pronomes relafivos indefinidos sao:

1) quictinqioe, qumcunque, ' quodcunque, todo -aquele que;

declina-se como qui (eonservando-se cunque invariavel);

2) quisquis, qualquer que, de ordinario encontra-se so

no nominativo masc. quisquis, no nominativo e aeusativo

neutno quidquid ou quicquid '(sabs.), no ablativo masc. e

neut. quoquo, e raro o ac. masc. quemquem e o abl. pi. qui-

busquibus•'; e da decadeneia o abl. fern, quaqua:

3) uter, utra. titrnm, qualquer dos dois que, declina-se

pela l.
a e 2.

a deel., excepto no genitivo do sing., que e utrius,

e no dativo, que e utri (§ 28, obs. 2.);

4) utercunque, utracunque, titrumcunque, qualquer dos

dois que, declina-se como uter (ficando cunque sempre inva-

riavel). .

'

./; INTEIIUOOATIVOS '

. -

71. Os pronomes interrogativos sao: masc. quis ou qui

fern. qucEj neut. quid, ou> quod, quem, que, qual "? e com re-

forgo quisnam ou quinam, qucenam, quidnam ou quodnam,
e (falando-se de dois objeetos) titer, xdra, tdruvi,. qua! dos

'dois??'
'' '
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Quis e quisnam. deelinam-se exaetamente como qui.,

afora as .duplas formas do nominativo masc. e do nominativo

e aeusativo neutro.

Quid o. cnridnam sao substantivos (que eoisa? o que?*, quod o

qaodnam sao adjectives' (que?)._Q«« 6 tauto substautivo como adjec-

tivo : quL&a mais das vexes e adjectivo.
'

06* —A forma ablativa qui (v. § 69,,o6«.) so se emprega^nida a

««//
(?u/eu»* 5

com quern?) e na siguificacao de como.? {qui lit* como e

que aeontece ?). / -

,,) IXDEFIXIDOS

72. Os pronomes indefinidos sao : .

a) quis, alguem, algum, uma pessoa; aliquis, quispiam,.

alguem, algum; quisquam, alguem, algum, qualquer, ullus,

algum ;.
^itZam, urn certo, um tal :

alter fiter, um ou outro

(de dois). -. _

bl quisque, cada urn, cada qual ; unusquisque, cada urn

(considerado absolutaniente), cada um
•

por si
;
Mfc^e, cada

um dos dois, urn e outro, ambos.

c) quivis, quiMhet, qualquer que seja (qual
.

quiserdes),

uter vis, Uterlibet,' qu&lquer dos dois
1 que. seja. ' .

d) nemo, ninguem ; niHil, nada : nttZZws, nenbum; neuter,

nenbum dos dois.

73 1) Quis on qui, fern, gwflS ou qua, neut. grwieZ ou ^itocZ,

declina-se comco. pronome relative, menos no nominativo do

sing, e no aeusativo neutro do sing, em que -as formas sao

duplas, e no nominativo e aeusativo da parte neutra do plu-

ral, que e quce ou (mais freqiientemente) qua.

Quid e substautivo (algo)
;

<[»od <• adjectivo (algum).

Qnh emprega-se como substautivo e como a-ljectivo -• ciu toda|

as civcunstanciasl qui so depois de «, »/«,««, »«!», tauto
j

b.taufa.a

co.no adjectivamente, as mais das vexes ponmi adjectivamentc.

De quis formam-se : ecquis ou cc^wi, ecgwa ou ecquce,

ecquid ou ecawoJ, (porventura alguem?) e, com retorco,

ecquisnam (tambem se diz jmwgiwsnam), que se deehnam do

mesmo modo que quis.

2) como o pronome indefinido quis se declina aliquis,

mas no' singular feminmo e no plural neutro tern somente

aliqua.



MORPOLOQIA 4.7

Aliqui.il I'nipri'o-a-se como substantive). oJlqu.od como adjectivo,

nliifiiis (Iom dois modos
;

a/./j/id como adjective.

o) Quisquam, neut. quidquam (quicquam), sem fern, e

sem pi., vai por quis (mas nao tern as formas qui e quod).

()lix. (jiiist/ttitni emprega-so como substantivo e tainbcin como adjec-

tivo com uom.es de pessoas [scriptor ijuisqaain,; gtvi-sqnaut G alius); o pro-

noun: eoiTcspoitdciite ulhts emprega-se adjoctivamente, contudo e as

vexes emprcgado corno substantivo (nos mclliores eseritores so no gen.

it ! 1.1ax e no abl. nllo. em alguns tambein no dat. ulli).

74. 4) Quidam, quispiam, quivis, quilibet, quisque, de-

clinarn-se. como o pronome relativo, so com a diferenca de

terem na parte neutra a. forma substantiva quid (v. g. quid-

dam, qu.idpiam, etc.) e a adjectiva quod (v. g. quoddam,
quodpiam, etc.).

Em unusquisque declinam-se ambas as palavras (unus-

quisque, unaquceque, unumquidque e unumquodque).

Em liter vis (utrdvis, utrumvis), uterlibet (utralibet,

utrumlibet), uterque (utrdque, ttirurnqi%e), declina-se uter (v.

§ 70). -
• ,:

Em alter liter umas vezes declinam-se ambas as palavras

(alterautra, alterumuirum ; gen. alteriusutrius, etc.), otitras

vezes so a ultima (alterutra, alterutrwm).

75. Os prpnomes adjeetivos ullus, nullus (e'nonnulhis,

algum) neuter (neutra, neutrum) vao pela l.
a e 2.a declinacao,

excepto no genitiv.o neutrms, etc., e dativo idli, neuiri, etc.;

§ 28, obs. 2.).

''
5) Nemo vai pela 3.

a declinacao (ac. neminem). Em vez

do genitivo e ablativo os melhores escritores dizem nullius

nulla . Todavia, nemine discrepante, nao discordando ninguem.

Obs. — Xi'iihj tambem sc emprega adjeetivamente com os nonius de
pessoas, v. g. nemo xcr/.-j>l.or, wiuu Gallus. (Tambein se diz scriplor vii/las,

mas com os nomes de naeoes sempre se empi-ega nemo).

Nihil e nominativo e aeusativo sem mais nenhum easo.

A forma nUriUuit coin 6 gen. u.llrill e o abl. uihilo so se oinpn-ga
em eertas locueoes.
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k) CORREL'ATIVOS

76. Ha aiuda oatros pronomes adjectivos pertencentes a classe

dos demonstrativos,- dos relatives, dos interrogativos e dos mdefimdos,

que se cliamam correlafivos. Sao :
'

Demonstrativos

talis, e/tal

Relat. e interrog. Relat. indefmidos

iantus, a, urn, tan

•to, tao grande

&>£, (indocl.) tan-'

tos

iotidem (indecl.)

outros tantos,

o mesmo mi-

mero.

qualis, (tal) qual
'

(relat.); de que
qualidadc? (in-

terrog.),,

quanlus, quanto.

quao grande (re-

lat. e interrog.)

quoi, quantos (re-

lat. e interrog.).

quotas, qual n.a

ordem ?

qualiscumque, de
qualquer quali-

dade que - (e:.de

qualquer quali-

dade que seja,

indef.). /

quahtuscumque,
por maio'r que -

(e: de quaiquer

grandeza que se-

ja. indef.).*

quoteunique, quot-

quot. quantos.

Indefmidos

qualislibel, de

qualquer qua-
lidade (que vos

apraza).

aliqaantu$, as-

sas grande,,

quantuslibct, ou
quanttisiris, de

I
• qualquer gran-;

deza>(que- vos

[ apraza).

aliquot, alguns.

OAPlTUIiO XIII

• VOZES
_

:'

77. Os verbos transitivos tem duas vozes :
.' activa..epassiva.

Obs. Os verbos intransitivos podem ser empregados napassiya na

3.* pessoa em sentido impessoal, v...g. eurritiir, corve-se; limit est, toi-se.

MODOS ..>"

78. Os modos dos verbos sao (nao falandodas fbrmas noininaisv

v. § 81) : indimtivo. eonjunlivo, imperative, infinitivo. .

TEMPOS

79. Os tempos sao : present*, preterHo imperfeilo, preterito perfei-

lo. preterito moAs-que-verfeilo, Juiuro simples ou jvMro %mperfeilo,jutwro

Per/e%;mas ncm todosjos modos tem todos cstes tempos, como se vera

..zio quadro. da-conjugacoes.
'

,"•,;• '.'.,
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Terminacoes

SO. Os vorbos latinos tem.. no -indicative* e eonjuntivo. termina-
coes particularcs, confbrroe o sujeito e da l. a, da 2. a ou da 3. a pessoa

;

no imperative) so ha 2. a e 3." pessoa ; tambem tem terminacoes diferen-
tes, conforme o sujeito e. do singular ou do plural.

* Obs. — As
conjuntivo sao :

tenninaeoes e desineneias dos verbos no indicative e

ACTIVA YOZ

No indicaHvo •

m (o vi desapareceu
para dar lugar a
onopres.doind.)

i

» pes /

*

1. tsh (nos perfeitos)
.

a pes. t

pes.

in 2.2

o
O

No

C 1 o

pes. vims (de wos)

2 » pes f
^'s'

I z-s-fo* (nos perfeitos')

o.'" pes. nt

imperaHvo :

PRESENTE FUT.

.

a pes. tenia puro, sem
desinencia to(d)

a pes. — to(d)

•

a pes. tc tote
.« pes. — nlo>

r (ou or)

ris (ou re)

war

mini,

ntnr n

PRBSENTE

re

HBTW

PASSIVA

06i'. Os tempos'
perfeitos e deri-

vados do perfeito

formam-se com o

participio perfeito

e os tempos do
mm.

FUTURG

tor

, for

ntor

* Formas nominais'

Iprcxci//':
pcrfciln

futiiro

f
.>) Gerundio, --mhsiii nii

vel no singular.

rn iii.M.-una-

c) Gerundive, adj. eo in o crene-

ros : fornia-so coin — ndv.n

dj Supino, declinavel noaeusati-
vo e aMativo, tbnna-se coin

o sufixo — l.a.

l>rl'..<i<:iilc. ,'idj. uni-

t'orine. j'onnado
com o'sutixo— »f.

, D .. . .

j
pi'rfeito. adj. I.''

./'c/i'-ro. adj.l. :'(:Ias-

se, ibrmado com
o sufixo - tarns.
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81. Os verbos tern tambem, como se ve, uma forma

substantia em um e u (ae. 'e abl.) que se denomina pri-

meiro supino e segundo supino, e exprime, como o infi-

nitivo, a accao em geral, mas so se usa em eertas combina-

goes, v. g. scriptum, para escrever; scrtptu,

(como facilis scrip tit, facil de escrever).

de escrever

ParHcipios

Ha tambem' tres participios (propriamente ditos), dois

aetivos e um passivo, a saber:

a) parHcipio acHvo do presenfe, v. g. scribens (gen.

scribentis, pela 3.
a decl.), escrevendo, que escreve.

. b) parHcipio acHvo do ju\uro,-v.g. scripturus, (a, um)
7 .

i. que ba-de escrever, que esta para escrever. -

c) parHcipio passive do preterito perfeiro, (em veT-

"bos transitivos), v. g. scriptus, (a, um), eserito.

Gerundio

Ha* ainda uma forma neutra" da 2.
a deel., sem nomina-

tivo, que se ehama gerund io, e se emprega para exprimir a

accao em geral (como o' infinitivo), mas em eertos easos, v. g.

scribendo, com escrever; ad scribendum, para escrever.

Gerundive ,

Do gerundio dos verbos transitivos fofma-se (com as

terminacoes us, a, torn) um parHcipio ou ad.jecHvo'. partici-

pial passive, que, em latim, se cbama gerundivum, e, em

portugues, gerundivo, e exprime que ama pessoa ou eoisa

e ou deve ser objecto da aeeao
;
v. g. in epistula scribenda,

no escrever da carta; epistula scribenda est,- a, carta deve.

ser escrita.

Nos verbos iatransi'tivos o pui/nipto do jndoilu e o (/cniudto

ndjeclivo (</eraudiown) b6 existern na parte neutra e nao se einpregam

como adjeetivos,'mas's6 ligados ao v«;rbo esse, para ibnnar uma expres-

>ao impe^oal : cm sum est. rorreu-sc : i-nrr'.-.ndu.m '*/. ilovo-v. f'Orrer.

Gonjugacoes

82. Os verbos latinos apresentam quatro sistcmas de

flexao -on qualro conjugacoes:
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a) Pertencem a 1.
a conjugacao os verbos em que a.

caracteristiea (i. e, a letra final do tema) e a (vogal que na

l.
a pessoa do indicativo do presente aetivo se contrai com

o p .

final, v. g. xtmo por amao, mas que se deixa ver nas

outras formas, excepto no conjuntivo do presente) e o infi-

nitivo do -presente acaba em are, v. g. 'amdre, amar.

b) Pertencem a 2.
a conjugacao os verbos em que a

caracteristiea e e, e o infinitivo do presente acaba em ere,

v. g. moneo, admoesto, monere.

c) Pertencem a 3-
a conjugacao os verbos em que a

caracteristiea e uma eonsoante ou u, e o infinito do presente-

acaba em ere, -v. g. scrlbo, es erevo, scribere ; mini to, diminuo,

minuere.

Obs. — I'erteneerfi tambcm a 3.a conjugacao algttns verbos em.

que ha uin /' no indicativo do pros, da activa depois da caracteristiea

propriamente dita. v. g.. eu.pio (ea-p-i-o), totno, capere.

d) Pei'tencem a 4. a conjugacao os verbos em que a

caracteristiea e i, e o infinito do presente acaba em ire, v..

g. audio, ouco, audlre,
''"'

* Formacao dos tempos

1) Preserve, o tenia une-se ape n as as.desineneias pessoais.

Obs. —-l. a No verbo lei/o. e nos verbos da o." conjugacao, oncon-

tra-sc geralmente uma eotjol. chainad a de lifjacao, e. ./ ou it, (') quo-

serve para, ligara eonsoante da desinencia a eonsoante do radical, ou
as consoantes dos radieais.

2." Nos verbos da 4. :t conjugacao tambern se.eneoniram em cerlas-

. formas as royals de li.yacao.

2) Imperfeito, forma-se com o sulixo— ba— .
(

2
)

3) Futuro imperfeHo, forma-se corn o suftxo — bo. — bi— , na
l.-1 e 2. a eonjugacoes. e com—- a— ,— e— na 3. a -e 4. ;1 eonjugacoes.

4) PerfeHo, forma-se ora com desinencias. '
ora com redobro. ou,

ainda corn os sufixos — //, — . — v — .
^^ s—

.

(
i

) Eneontra-se e no imperfeito do indicativo. e no imperfeito do-

conjuntivo, no infinito e no participio presente: encontra-se /. v. no-

indicativo presente e no imperativo.

• (
2
) Algumas gramaticas. como a de Maquet e Koger. cliamani-llir-

'caraetevisiica.
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5) Mais-que-perfeito, forma-se do perfeito < «.lo sufixo esam

.-(= eram
(
i
). .

6) Futuro perfeito; forma-se com o sufixo — *o (= — >•<>, antigo

'conjuntivo).

f
Presente, na l. a conjugacao forma-se com o sufixo — a .

nas restantes, com o siifixo — a —
.. Obs.— As formas em ww sao opt.at.ivas.

.Conjuntivo
| frnperfeito, com o sufixo— se— (= — ^e— ).

j
Per/h'to, com o sufixo— si— (=— ri_ ).

{ Mais-que-perfeito. forma-se do perfeito com — «« —

.

Presente. forma-se com o sufixo — * — (= ''
) ~r e

>

deri'vado de i do antigo locativo que- este tempo

formava.

Obs. — A forma passiva forma-se coin >

(da desinencia ay), junta ao tema da 3. a conju-

gacao, e., ainda interpondo..s'(= r) nas restan-

tes conjugacoes.

Perfeito, forma-se, juntando — sse a l.
:l pes. doprete-

rito perfeito.

Futuro, e uma forma perifrastiea. do participio futuro

J
+ esse.

I . Obs. — L'&tuiii -iri, forma arcaica passiva,

. [ . ;
formou-se. da locucao. arcaica —tectum.itur.

83. ..
MaNEIRA DE OBTER AS' FORMAS PARTICULARES DOS DIFERENTES

TEMPOS E MODOS.

<Jnfinito

a) PRESENTE

' Conlieeido o indieativo do presente aetivo', acka-se o

sterna, suprimindo a terminacao o da l.
a pessoa (e juntando"

na l.
a conjugacao o a que se contrai com a quela terminacao,

v. § '82, a), como ama (l.
a pessoa amo), mone{moneo), scnb

iscribo), audi (audio). Do tema forma-se o presente dos outros

modos, imperfeito do indieativo e conjuntivo, o faturo do %nd%-

•cativo e imperative, o participio do presente, o gerundio subs-

.tantivo e o gerundivo, juntando-se as terminacoes particula-

rs da cada forma, do modo que se ve nos paradigmas das

•quatro conjugacoes apresentados no § 89.

Obs. 1. — As. caracteristicas >._ e, i sao sempre longas, quando

"/terminam uma silaba e nao sao seguidas de vogal. '.'

(!) Ilotacisiuo.
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Obs. 2. — Em certos verbos da o. a conjug. que tern um i depois da.

caracteristica (§. 82, c. obs.) deve uotar-se que este i desaparece antes-

de outro i e antes de e seguido do r (assim cap-is, capere, mas cadilt,

capieris), como tambem na formacao do preterito e supino e das formas.

que se regulam por estas (§ 84 a 87).

b) PRETERITO

84. E de notar em particular a formacao do preterito

perfeito do indieativo da aetiva.

a) Na l.a e na 4.a conjugacao forma-se, juntando-se vi

ao tema : amavi, audivi: na 2.
a eonjugacao, suprimindo-se

a earaeteristica e e juntando-se ui (=vi): monui (mon-uiy.

dele-vij.
'

(jl,s . — As excepcoes a esta regra sao apontadas no cap. XVIIIc-

seguintes. .

b) Na 3.
a conjug. alguns- verbos tern 6 preterito simples-

mente em i, outros em si, e outros em ui. Nos verbos cuja

caracteristica e u, forma-se o preterito juntando-se i ao tema,.

v. g. minuo, minui ; em muitos verbos cujas caracteristicas.

sao b, p, c, ;(qu, h), g fguj, d, junta-se si,^terminacao antes da

qual eai a' letra d (bsi passa para, psi, gsi e csi
t

para xi), v_

g. repsi de repo, scripsi de scribo, dixi de dico, Icesi de Icedo*

Mais adiante (cap. XIX) se dira qual a terminacao que se-

emprega com cada um dos outros verbos. (Vide pag. 55)..

Os verbos que fazem o preterito simplesmente crai, e turn nma.

eonsoante por caracteristica, alongam e reforcam a vogal da silaba que-

precede a desinencia, quando e breve e nao ha posieao, v. g. legi do

lego (collegi de colligo).

Alguns verbos, que fazem o preterito em /. tern redobro-, istoj^a.

primeira eonsoante com a vogal seguinte, quando esta e o ou u, (o, u)
y

. e nos outros casos com um e junta-se ao tema
?
colocando-se antes dele-

. v. g. curro, cucurri n este caso a vogal da raizjiao se alonga, mas as.

. vezes modifica-se (enfraquece-se), v. g. caclo, cecidi. Nos compostos car

o. redobro, v. g. incidi de inctdo (composto de in e eado). excepto em al-

: guns verbos que sao citados, adiante, na-lista dos
.

p.reteri.tos- e supinos.

Obs.—O xdongamento da vogal radical da-se tambem nos verbos.

(irregulares) das o'utras conjugacoes, que fazem o preterito simples-
•

rnente em -/', V- g,,/«'^' dejTwo (l. a
). Silaba breve antes do./ tern unica-

mente: bXbi, 'fidi, -scidi,
'

tuli, de' bibo, findo, scindo, fero. Em alguns

yerbos o redobro e irregular, v. g. em sled de sto (l.
a conjug.), stiti de-

sisto. spopondi de spondeo (2.
a conjug.).

85. Do indieativo do preterito activo formam-se os res-
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tantes modos do preterite* (conjuntivo e infinitivo) da activa

«e o mais-que-perfeito e juturo perfeito (indicativo e co?ywn-

tivoj da activa; juntando-se as terminacoes particulars des-

tes tempos- ao preterite do indicativo, depois de supnmida a

terminacao i da l.
a'-pessoa, v. g. amavrh-cm (mais-que-perf.

indie, act.) de amav-i.

i, 'j,-

i.iit.'

iitl

r) Sl'PlXO

86. Os supinos formam-se, na l.
a
, 3.

a e 4. a conjugacao,

"juntando-se ao tema as terminacoes turn (1.° sup.) e tu (2.°

sup,) (terminacoes antes, das quais 6_passa para p, g [qu, h,

<ju), para c) : amatum, scriptum (minatum)^ auditum ; amatu,

'scriptn (minuho), auditu. Na 3.
a conjugacao os verbos, cuja

caraeteristica e d, tern as terminacoes swm, su, antes das

•quais desapareee o d: laisuvi, kesu, de kedo. (Vide pag. 55).

Na 2.
a conjugacao suprime-se o e do tema e junta-se

itum, Hu : monition, monttu.

-

06s- '/ —ttobre as irre<rularidados que resultam do emprego de sum,

•em lugar do Aim, aijula cm outros verbos, e da altoraeao do tema
r
v.

•cap. XVII o seguintes. -

.

O!,* o_:V terniinacao ?tom 6 do regra em todos os verbosque fa-

zem o preterite em ui (ainrla na 3.» conjug. e nos verbos irregulars da

•l.»), v. g- f/emo. pret. gemm, sap. genii hun, oxcepto quaudo a caractons-

"tica e ('• v. g. minuo. minuliuu.

(,()X ,v._/. no supino. 6 lone'O em todos verbos que f'azein o preto-

rito em w. exeepto em itum. eitum, lilun; qmtimi, siturn; de eo, <neo, lino,

.nueo sivo. que se formaiu irregularmente. Tom a breve uiucamento

datum, ratum, satum/le do, rem; «ero, que tambem se formam irregular-

mente.' Tern u breve unicamente riituui do ruo.

87. participio do preUrito passivo e o participio do

futuro 'aciivo" formam-se como o supino; e unicamente neces-

'sario por em lugar de um as terminacoes us (a, urn) e urus

(ura, 'arum): amatus. monitus, scriptus, kesus, auditus

;

amatmrus, moniturus, scripturus, Imsurus, avditurus. Por

isso nomeia-se somente o primeiro supino para indicar como

i que um verbo faz tanto nos dois supinos como nestespar-

tieipios.

Ol,s. ;[.—Qaando o supino senao forma regularmeute dppresenfc

estes partieipios tern a mesma irregulauidade.:.
, . .

..

:

v
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< >!>x. -J.-—Km urn pc([ucuo niimoro dos verbos, cujos supino c parti-

•m'pio ilo pre.tcrito so desviam da formacao regular, o partioipio do fu-

ture) (';. eontudo. fo.rmado do presento, juntando-so //mix ou tturim ao
fciii;! : jarnhinis. xecu/iiriix, xonaJjurux. jiar/'/itrux, ruilnrtiH. mor/turiiH,
jKiy/'/nrns, nr/hi rtlH.

* Tema

Nos verbos enoontra-se geralmente o tenia, suprimiudo a desi-
i iT-nci a. re ao iulinitp presento ; mas nos verbos da 3." oonjiigacao su-
pi'iiiic-sc ainda a vogal do ligaoao e.

I hi. nos verbos, tres temas ou radicals : — do -prcsentc, do ycrfci.l.o

e do xiipiiKi.

('Iiamam-Mi tempos da .'/." nerie qs tempos derivados do tema do
presente : da 2." serie. os derivados do perfeito, .c'da 3." sth'-ie, os deri-
vados do supino.

"1." Radical do preserve : "Eiu luuifcos verbos da <3." conjugacao o

radical do presento eontem um nujixb : I, n, qu, sc,_,r, u, etc. e as vezes-
estc sulixo iimo si; mantem nos radicals do pei. feito e do supino.

P('l\<K yeyiUi, yulHuui. repclir ;

I. Hi/UO, tmxi, (inctiiiii; ungir :

1 /nr'i, vm, rialin ii^ veil cor ;
-

Flcr\o. flexi, flexuin) .

"'
, dobrar

;

'D/rqueo. tarai, torlam,- ' atorinontar
;

Qn.tr-sc". qutcv/, _' (juicluni

,

repousar.

-•" Radical do perfeito : radical do perfeito forma-sc do dife-

rcntes niodos :
-

u) com o sufixo vi, nos verbos regula-
- ou res : amuvl,

hj coin o sulixo ui, em monui,
c) com o sulixo si, . em mans],

,</) com o redobro ca-ini, ...

'<:; com o alonga-
merUo da vogal /<-•,'//,.

/) com o radical
do presente rcrii.

(Vi.lo § 8-J:--m; c b).

'">" Radical do supino : <) radical, do supino forma-sc com o au-
xilio de t ou de s :

") inn/. auiatii-iii. de tuna. ainai: :

f'j- sum,
,

iini>/$uii,. do inane.'/. permanecrr
;

(Vide § SGj.

do amu, amar

;

de iiionexh admoestar

;

de viaveo. permanocer :

de cano. cantar :.

de li-ijn. ler :

de t-ej-lo, volver.



ill-

mi
Vm

Silllll

1
fi
'.'

'111k

56 GRAMATICA UOJNA

CAP1TULO XIV

88. VERBO AUXIL1AR— Sum, es, esse, fui — ser/estar.

1NDICATIVO CONJUNTIVO IMPERATIVO
|

INFINITO

TEMPOS FORMADOS DO RADICAL DO VEHBO --=^=

QU SOU

s. 1. su m
r- 2. e s

w 5. es t
</)

p. 1. su mi!.'
0,

2.

5.

es tis

su nt

ou ora

S. 1 . era m
2. era s
5. era t

P. 1. era mus
2. era lis

5. era nt

- GU sej 3

si m
si s es

si t

sedo v6s
si mus
si tis es te

si nt .

eu oil© *

esse m OU fore m
esse s ,) fore s

esse t n fore t
!

16 tu

es se

S. 1.

2.

5.

P. 1.

2.

5.

eu sorel

er o
eri s

eri t

eri tpus
eri t«8

eru nt

esse mus —
esse tis —
esse nt ou fore nt

Nao tcm

es to

seja etc

es to
side v6s

es tote

sejam eles

su nto

liavor do ser
"

fore ou fu tu-

rum, am,
utn, esse;
-ros, as, a,

esse.

havondo da ser

fu turus, a, um|!

ou (ora 2

S. 1

.

!u era m
2. fu era s,

5. fu era t

P. 1. fu era mus
2. fu era lis

5. fu era nt

S
eu tare) sido

1 . fu ero

2. lu eri s

a. fu eri 5

P. 1. fu eri mus
2. fu ori tis

3. fu eri nt

eu tivasse sido
*

[u isse m
fu isse £

fu isse i

fu isse mus
fu isse tis

fu isse nt

fu isse

.:„.-,.^--^,-. TEMPOS FORMADOS DO RADICAL DO I-EKFE1TO -----

1 ., .j tar sido
eu (ui I I eu lenha sido

fu j
fu eri m

fu i sti i" eri s

fu i t fu eri t

fu i mus fu eri mus

fu i slis fu.eri tis

lu eru n't OU ere fu eri nt

Compostos de SUM:

Adsum,
Absum,
Desum,
Insum,

es, esse, adfui ou affui, eslar pres.

es, esse, afui,

es, esse, defui,

cs, esse, —
Intersum, . cs, esse, interfui,

Obsum, es, esse, obfui,

Possum, tes, posse, pouii,

Pkcsuiu, es, esse, pi;cfut,

Prosum, prodes, esse, profui,

Subsum, es, esse, —
\

Supersum ,cs, esse, superfm,

eslar aus.

Jaltar

estar em
assislir

ser prejudic

poder
presidir

ser lilil

eslar sob

sobreviver

—lObx.-O verbo sum apres.nta algumas ^gulandades quer no

tema ,io presentc, umas vezes s, out.™ es <er
:
antes de ™?*V>$™\™

porfeito que e fu, quer ainda nas caracterist.cas dos ^'P^^ao tent

part, pres., ger., nern sup. Tcm forinas iguais as do verbo edo, comer.

feito ou mais que perfeito do conjuntivo. (Vide SINTAXE §!?^ e -«»;.
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* Terms nacoes das 4 conjugacoes

~A voz passiva nos tempos da l- a serie forma-se com as desinen-

cias pessoais .r, ris, tur, mur, mini, ntur ; nos tempos da 2.a serie for-

ma-se com. o participio perfeito on preterite* e os tempos do verbo sum.

A cemjugacao perifrastica activa forma-se com o participio futuro.--,

a passiva, com o gerundive- e os tempos do verbo sum, como se ve nesta

TAB EL A

Ful.
(t)-iirus, a, urn
{forma a perifrastica activa)

{t) um (acus.) Supino

t) us, a, um
(forma a voz passiva nos perfeitos)

X

/(U u («W.).

Gerundio

Oeniiivo ndi

Dqtivo ndo
Acusativo ndum '.

Ablativo ndo

ndiv

ndus, a, um ... ..•'.'

{forma a perifrastica passiva, com
os tempos do verbo auxiliar Sum)

''

Obs. — A diversidade de tipos empregad6§ na presents Tabela e em todas_as con-

jugacoes que seguem eiplica os tempos derivados dos temas do Presente, do psrfesto d

do Sap'mo, respertivamente_|.^
i
j^e_5

:
^jgrics^ _^_
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89- l. a CONJUGACAO : amire' (radical :

Amo, lis, cire, avi, atuin, arnar

,!

ill
«

;

(VOZ ACTiVA)
wu-

IND1CAT1VO CONJUNTIVO
IMPERA-
TIVO

-

INFIN1T0 PARTIClPIO

*-

w
a.:..

cu amo

am o

ama s

ama t

ama mus.
ama tis

ama nt
'

cu amo

am em
am e s

am e t

am emus
am e tis

am e nt

ama tu

amai vos

ama te

amar

;.ma rc

amando

ama n s,~~"

ama n tis

o
r-

a:-
w
c :

eu amava

ama ba m
ama ba s

ama bat
ama ba mus
ama bi. tis

ama ba nt

eu amasse 1

ama rc m
ama re s
ama re t

ama re mus
ama re tis

ama re nt

'

o

u
a.

eu amcj 2

ama vi

ama vi sti ou amdsti '

amd vi t

amd vi mus
ama vi slis

ama viru nt (ere)

ou tonfta amado

amd veri m ou amdrim '

amd veri s

amd veri t

ama veri mus
ama veri tis

amd veri nt

{*'

ter amado

ama vi sse ou

amdsse '

SUPINO

AC. ama tUtn, 4mar (para amar).

C
H
5
L.

OS
LI .

(.

1

u:

J>
Cr

<

cu amara 3

amd vera m ou amdrain '

amd vera s

amd vera t

ama verd mus
ama verd tis

amd vera lit

cu tivosso amado 3

ama visse m ou amdssem '

ama visse s

ama visse t

ama visse' mils

ama visse tis

ama visse'at

GliRUNDIO

Ac. (adi ama ndum, (p^'ai amar i

Gen. ama ndi, do ™r ,•

Dal. ama ndo, pa™ j«« i

Abl. ama ndo, amando.

o

LI
L.

CS

o

H
Z3
L.

cu amarel

ama bo
ama bi s

ama bi t

ama bi mus
ama bi tis

ama bu nt

o
t o

£3
o 9
3 ~
t- o
o o

ou tcrol amado

amd vero ou amdro l

amd veri s

amd veri t

ama veri mas
ama veri tis

amd veri nt

ama ru

a^r.a to

amo olc

ama to

amai v6$

ama tote

amom Mos

ama nto

haver do amar

ama luruin

( ani,-um)-csse

•ros, -as, -a,

•esse

doitinadoO/idisp.
a amar ; ha-
vondo do amat

ama liirus (-a.

-utn)

(') Forma sincopada. (
s
) Ou tenho amado. O Ou tinha (tivera) amado. (

4
) Ou

amaria. (

s
) Ou teria amado.

Como amdre conjugam-se os seguintes verbos activos :

Calco, calcas,xalca7-e,'calcavT, calcaium, .calpar. ....

Narro, narras, narrate, narravT, narratiim, narrar.

Paro, paras, farare, paravi^ paratiim, preparar.

.

' illco, vocas, vocar.e, vooavT
:
vocqtwn

>
chB,mst,r.

_ ...
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l. a CON.IUGACAO: amsri

Amor, ariri, ari, atias sum, aer amado

(VOZ PASSIVA)

JND1CAT1VQ CONJUNTIVO IMPERA-
T1V0 INI-'INITO PARTICiPfO

hi
H
7L
Ui

c.

eu sou amado

amo r

ama ris (re)

ama tur

ama mur
ama mini
ami ntur

eu scja amado

ame r

ame ris (re)

ame tur

ame mur
ame mini
ame. ntur

sb fu amado

ansa re

seda vol
amados

ama mini

scr amado

ama n

o
h
w
u
a.
u
c

era amado

ama ba r

ama ba tis (re)

ama ba tur

anYa ba mur
ama ba mini
ama ba ntur

cu fosso amado 3

ama re r

ama re ris (re) "
;

ama re tur

ama r6 mur
ama re mini
ama re ntur

.

o
H

w
a.

ou fui amado t

. . f sum
ama tits,

' I es
a, -urn 1

I est

... f sumusamd "> estis
•"• -Visum

au tcnka lido amado

ama tus, f

s !">

a, -urn
s
!f

L sit

amdti, f
s

!

mus

' Ismt

.

*?

tor sido amado

ama turn (-am,

-um) esse ;

(•tos, as, a)

esse

amado

ami tus (-a,

•um)

w
c
i

a
i

<

eu fora amado -

ami lusA
Cram

a, -urn "**
.

' [ crat

amdti, [

er*",US

-a: -a
erii(,

f
1. erant

ou tlvoise lido amado ^

amd to,f
essem

'-a,- -am
esse

f
L esset

amd ti, \
essi™ s

w,-a \
esseu

f
I essent.

SUP1N0

4W. ama tU, da sor amado.

GERUNDIVO

ama ndus (-a, urn), qu ° dovo jar i»«Jo

C

2

o
5
H
D

au lorol amado

ama bo r

ama be ris (re)

ama bi tur
ama bi mur
ama bi mini
ama bu ntur

o
t o

*- 9,

eu iQroi sido amado

. , f cro
ama tus, 1

{ ens
•a. um

' lent

amd ti, h r!",us

-»>•« f" V' I erunt

1 . . .

so lu amado

ama tor

seja cla amado

ama tor

sojam cles

amados -

ama ntor

haver do lor

amado

ama turn (inva-

tidvel) iri

(') Ou tenho sido amado. (") Ou tinha (tivera) sido amado. (

3
) Ou seria

amado. (
4
; Ou teria £ido amado.

Como .(kan eonjugam-se os segumtes verbos depoentes

Uortor, hortaris, hortari, hdrtat.us sum, exortar. (Vide § 92-
Luctor, fiictajts, luctari,IIu:tatiis sum, lutar.

'

Moror, moraria, in/irari, moratus siim., tardar.
P&pulor, popular is, popular!, populates sum, '<

' dovastar.
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2. a CONJUGAOAO : delere (radical : dele)

D.eleo,. es, ere, evi, etum, destruir

(VOZ ACTIVA)

s .

- "" ''"'
';' '"' '

M.JI.W..I— i, ili^ i.

;
.|.,j,..

INDiCATlVO ' CONJUNTiVO ...
.

1MPERA-
' T1VO

1NP1N1TO PARTICIPIO

QU dcstruo qu dasiruo desiroi in desfrulr dasrruindo ;

w dele O
"

dele ?. m dcl<5 re dele n s,

% dele s dele a s dele dele n tis
'

ISi dele t dele a t

dele mus dele a mus desirui vo:

dele tis \

dele nt

dele a tis

dele a nt

delc.tc

qu dasfrula

i

gu dasiruiuo 3

6
f- dele bam dele re m
? dele ba s dele re s

,

X. dele ba t deli re t

Ci dele ba mus' dele re mus
dele ba' tis

dele ba nt -

dele re tis

dele re nt
.'...' " ...

cu dfflsirui t ou roriha doitruido tor dcstrui'do..

O deli vi dele veri m dele vl sse

S :
' delevi sti"

!

.--
' '

dele vi t

dele' vi mus, ' '

deli veri s {\

dele veri mus SUP1NO :

":'••.,'.
dele vi stis dele veri lis

dele vim nt (ire) dele veri nl AC. dele (urn, doilrulr (para doslruir)-

o'-

qu desb-uira 2 ou tivossa dosiruido '

i

«;- .'!!-
I GERUNDIO

deli vera m dele visse m -:

dele vera s >..-...,. dele visse s \"Ac. (ad) dele,ndum,<F"''?);<'" ,r 'jir i

'•

*
I

dele vera t dele visse t \Ccii. dele ndi, <J° dastruir ;'
.

'
.

p:

1

dele verd mus dele visse mus •pal. dele Odo, para dosiru.r ,•

dele verd lis
-•'•'"

^
'

'

dele visse tis \AbJ. dele ndo, dosiruindo. ...•

deli vera nt dele visse nt ••
:

'
;!;'.:''

' ;.'. ..-;
.

— '."'"'"

QU destruiral

.

-1, o • ou (oroi dsiiruido destroi tu haver do doslruir a destruir ; Ha-

5 : t P dele to vendododostruir

"t dele bo U. f-
dele -iero dele tiirurn dele turus (-a,

' ¥ dele bi s x j;"
dele veri s dele, to -

(•arn,*um)esse -urn)

C dele bi t ~ 3 dele veri t •res, as, a esse

o dele bi mus .5 5 dele veri mus. dele' tote -
.

Zi dele bi tis dele veri tis

b dele bu nt dele veri nt dele nto • ..

.(') Ou tenho .destruido.
(*) Ou teria destruido.

(') Ou tinha (tivera) destruido. O Ou .destruiria.

Coma dtlerZ conjttgamT.se os seguintes verb.ps activos r

Comgleo, complex, comptere, complevl, coin

Doaeo, doces, donere, doom, doetiim.ma.'ma.v.

Fleo, ftes, flere, 'ftevi, fie(.um,. chorar.
.

Tlabeo, habes, habere, habii'i, habitiiw, .tei\.

inn, onclier.
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2. a CONJUGACAO : efeSeri

Deleor, eri'ri, eri, : etiis sum. scr destruido

(VOZ PASSIVA)

. INDICATIVO CONJUNTIVO
1MPERA-
T1VO

1NFIN1TO PARTIClPIO

ou sou dosfruid o ou saja desfrut'do so fu dosfruido sor dostrufdo

Id dele or dele a r dele ri

H '

dele ris (-re) dele a ris (-re) dels re
w dels tur dele & tur sedo vos
W dele mur dele a mur destrufdos

a. dole mini
dele ntur

dele a mini .

dele, a ntur

del6 mini

ou ara dostrufc o ou fossa dojtru/do 3

O dels ba r dele re r

uJ dele ba ris (-re) dele t6 ris (-re)

<r
' dele ba tur dele rS tur

dele ba'mur dele re mur
.S... dele ba mini

dele ba ntur
.iele rSmini
dele rS ntur

eu tui destruido 1
- cu fonha lido dosfrutdo tor sido dosfruido dosfruido

o. dele /us, \
"um

. 1 es
dele /us,

" sim dele turn ( am,
•urn) esse

;

del<5 t ii s (-a,

-um)
-a, -urn

I est
-a, -urn

sit (-los, as, a)

W' j ,„•',. . f sumusdele ti, ..

„ { estis
deli ti,

sim us esse

'
I sunt

a>, -a
sint

i

Abl. dele tu

o
eu (6ra dostrutc o 2 ou tivesso sldo dcsirui'do f

.
SUPINO

U
dele las,

eram .... f esscmdele las,
do scr dostrufc O.

s eras i esses i

-

1

, l erat
-a'-"m

lesset :

13 -c
1

dele li,

xn,-a

eramus
eratis

deleti,
[e*4mus

a; -a 1

I essent

GERUND1VO

•<
.

. erant dels ndus (-a, -um), quD Jovo sor dosfrufdc

so tu dosfrutdo hovor do scr

H eu seroi dosfruido O dosfrut'do

UJ >
dele tor

S dels bo r u. sojo clo dos- dele turn (inva

dele be ris (-re) Ui
•< ds/c; lus,

' i ens
l.uido ridvel) iri

» deie bi tur o c '
• I erlt dele tor

o dele bi mur a ~ ... . f crimus
LI dele bi mini 1- c

( ends sojam ulos

b dele bu ntur u.
•'*•

'a
Verunt dostrufdos

u. dels ntor
•/''.." t' - ,.,

V) Ou tenho sido destruido. (.") Oujtinlia (tivera) eido destruido. (
3
) Ou seria

destruido. (*) Ou teria sido destruido.

Como deleri eonj ugam-se os seguintes verbos depoentes :

Liceor, licems, Itceri, Itcitiis siim, arrematar. (Vide §92-2).
Mereor, iiierens, mereri, mentiis siim, merecc.r.

Tueor, tuens, tiiert, tuitiis siim, defender.
Vereor, vererts, verer'i, verittis siim, temer. '
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62 GRAMATICA LATINA

CONJUGACAO : legere (radical : leg)

Lego, is, ere, eg?, ecturn, lev

(VOZ ACTIVA)

1ND1CATIV0 CONJUNTIVO IMPERA-
TIVO

1NFIN1T0

-r. ~-» mi' i ). W~*--

partic(p:o

eu lelo eu lela lo tu | |«r londo

u leg o leg a m leg e ileg e re leg e ns, ,

•z. leg i s leg as leg e ntis
w leg l t leg at lodo vis

a. leg i mus leg a. mus
leg i tis

leg u nt

leg a tis

leg a nt

leg i tc
j

eu lie eu lesie ^

o
r-

leg e bam leg e re m
w leg e ha s leg e re s

,

OC leg 6 ba t leg e re t

0. teg e ba mus leg e r<5 mus
leg e ba tis .

leg <5 ba nt

leg e re tis

16g e re nt
: .".'. '.-,' V

- -
eu li I ou lenlia lido lor lido

O teg t leg eri m le.a I sse
H leg [• sti leg eri s '

.

4*y

leg i t i

W
A.

leg i mus
leg I siis

leg eri mus -
i

leg eri tis i

SUP1NO

leg era nt {-ere) leg eri nt ' Ac. ICC tlim, lor 'para lor'..

O
ou lora 2 «u tiveise lido 1

ui
fa leg era m te^ /SSf: III

OHRtlNDlO
1 . , '.

tsl leg era s leg Isse s \Ac. (ad) leg endum, lp»r» lor ,

1 leg era t leg isse I \Gen. leg endi, do lor i

a leg era" mus leg isse mus \Dal. leg endo, P"'" or, '.

i leg erd lis leg isse tis \Abl, leg endo, londo

3 '

leg era nt leg isse nt
! •

dasttnado ou dis-

H
3

. ou Urol . o
H o

eu lore! lido 14 fu

leg i to

haver do lor

havor -do Ur

o: leg am U* leg era Tcclurum (-am, iec turns (-a,

a. leg e s oj < leg eri s leg i to
;

•um) esse ;
v imi)

s leg e t leg eri t (-ros, as, a)

o leg e mus a £ leg eri mus leg i tote esse

leg e tis

leg e nt D
o
a

;

leg eri tis

leg eri nt r
loiam eles

leg u nto

(') Ou tenho lido, f) Ou tinha ftivera) lido. (

3
) Ou leria. (") Ou teria lido.

Como legere conjugam-se os seguintes verbos activos :

Dico, dicis, dicere, dixi, dictum, dizer.

Peto, peits, petere, pe'iivi, petltum, pedir. '.'..

Bego, regis, regere,yexi, rectum, regex. .
:

'

., •
,.

&erl/)o, scrfltiSj scrfbere^ scrips!/ scriptu^
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3« CONJUGACAO: leg!

Legor
v

ei'is,- leg!,., l.ectus sum, ser lido

(VOZ PASSiVA)

INDiCATIVO CONJUNT1VO
IMPERA- .

T1VO
INF1NITO PARTIClPIO

cu sou iido eu seja lido
se tu lido itir l!do

legi
Ul leg o r

l£g e ris (re) leg a ris (re)
liig e re

leg i tur leg a tur

CC-- leg i inur leg a mur sodo v6s lidos

leg i mini
leg u ntur

leg a mini

.

leg a ntur
:

leg i mini

ou ord lido ou {6310' lido 3

o
h leg 6 bar leg e re r

w leg e ba ris (re ) leg e re ris (re)

a: leg e ba tur leg e re tur

c leg e ba mur leg e re mur
3 leg e ba mini leg ere mini

leg e ba ntur • leg e te ntur

ou ful lido 1 ou tonka sido lido tot lido lido lido, tando lido

o
teclus,.\

lum
I es

, 1 situ,
lec MS, 1 •

1

{ SIS

ice turn ( am,
•Urn) esse

;

lec t us (-a,

•urn)

u* "/'""lest "'""".[sit (-tos, -as, -a)

hi
a.

, .. f suraus
'"*'

estis
lecti, l

s™US

< sills

esse

'
i sunt ' Ismt

o

S3

a
s

eu (6ra lido 2 oe tivosse sido lido t
i

SUPINO

kolas,
f

eram ; . f essem
lec ./as. 1

\Abl. lec tu, « o sor lido

t eras ' i esses !
.

w
""' :am

letat "' ""'
1 esset r ~ r ~

... _ _„ . .

1 „ ' { eratis
lecti, j

es^us

•A ess£tis
i

QERUNDIVG

< lerant 1

1 essent leg e ndus —a -Um), que dove sej'lldo.

O
1- eu sore! lido o ou loroi iido lido se tu lido detfor *or lido
u
ti,

a: leg a r

b o

lee las, {
cr0

l£g i tor
lec turn (ima

c
s

leg 6 ris (re)

leg 6 tur
a, -am

er
!f

I erit

seja eje lido .

leg i tor

ridvel) iri

o
3

leg e'mur
leg 6 mini
leg 6 ntur

E 2

H O
o a

lec //,.["'
mus

.1 erunt
sojam elos lido

leg u ntor

(') Ou tenho sido lido. (') Ou tinha (tivera) sido lido. (

s
) Ou seria lido. (') Ou

teria sido lido.

Como legi conjugam-se os seguintes verbos depoentes :

Gradior, grader is,: gracli, gressus 'sum, caminhar. (Vide § 92-8).

Morior , moreris, mori, mortuus sum, morrer.

Nascor,naseeris, nasci, natiis sum, nascer.

Queror, querens, qn.Sri, §t«es^i/s sz^??i, qaeixar-se.

IKI
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4. a CONJUGACAO : audire (radical : suds)

Audio, Is, Ire, ivi, ltura. ouvir

(VOZ ACTIVA)

1NDICATIVO

audi o
audi s

audi t

audi mus
audi lis

audi unt

ou ouvla

audi 6 ba m
audi 6 ba s

audi e bat
audi e ba mus
audi e ba tis

audi 6ta nt

audi vt

audi vi

andi vi

audi vi

audi vi slis

audi vera n.

sti

t

mus

{ere)

vira 2

audi vera in

audi vera s

audi vera t

audi verd mus

audi verd tis

[audi vera nt
.

ivlrai

audi a m
audi e s

audi e t

audi e mus
audi € tis

audi e nt

CONJUNT1VO
1MPERA-
TIVO

audi a m
audi a s,

audi a t

audi a mus
audi a tis

audi a nt

audi

buvi v6s

audi tc

audi re m
audi re s

audi re t

audi re mu3
audi re tis

audi re nt

1NF1NSTO

audi re

PARTlClPIO

audi ens,
audi e n tis

ionhs ouvido

audi veri m
audi. veri s

audi veri l

audi veri mus
audi veri tis

audi veri nt

Ser ouvido

I audi vl sse
l

'j':- SUPINO

lUc. audi turn, <"»" <P aril °""h) '

cu livosso ouvido 1

audi vtsse m
audi vtsse s

audi visse t

audi vis'se mus
audi visse tis

audi vtsse nt

o
i- o
5 >
ft

H

uerOndio

ice (ad) audi endum, p«« a"« lr '

Gen. audi endi, do "«"" '

Vat. audi er.do, P"a °uv" '

^W. audi endo, ouvindo.

eti tgpoi ouvido

audi vera

audi veri s

audi veri t

audi veri mus

audi veri tis.

audi veri i

audi to

(Mjvi v6s

audi tote
ou$am oJes

andi u nt

haver do ouvir

audi turum
am,-um)esse:

os, as, a ; esse.

dasiinado lu dis

pOSiO A OUVir, ba

vendo do ouvl

audi tt'nus (-;

-urn)

Ou tenho
teria ouvido.

(tivera) ouvido. O Ou ottviria. (
4
) Ou

Como audlre conjugam-se os seg.uintes verhos activos

:

Lenio, leriis, lenire, iemvi, lemjiim^ aliviar.

Punio, punis, punire, punivi_, pumttimz
punir.

_

Servio, servis, servire, servivi,_servitum, servir.

Vestio, vestls, vesHre, vesiivT, vestitum, vestir.
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4.» CONJUGACAO : audiri

Audior, Iris, M, auditus sum, -ser ouvido

(VOZ- PASSIVA)

•

1ND1CAT1VO CON.IUNT1VO
IMPERA-
TIVO

INF1N1TO P/iRTlC'(PIO

su sou ouvido cu soja ouvido s£ {u ouvido sor ouvido

K
2

audi or audi a r audi ri "

audi ris (re) audi a ris (re) audi re

Ul
audi tur audi a tur Eodo VOI

audi mur audi a mur ouvldos

audi mini
audi u ntur

audi a mini
audi a ntur

audi mini

ou oi-a ouvido aufdssc. ouvido 3

o
f- audi 6 ba .r •

"

audi re r

u audi e ba ris (re) audi re ris (re)

tf audi e ba tur audi re tur

a.". audi e ba mur audi re mur -

£ audi e ba mini
audi e ba. ntur

audi t6 mini -

audi rfi ntur Y-
''

'

i
'•."'

au ful ouvido 1 ou Sonha aido ouvido "far sido ouvido ouvld,o

sum
atutUuSj.[

Si
.

m
I SIS

audi turn (-am. audi .tus (-2,
audi tus, -urn) esse ; -um)
a, -11111

est °--'"Msit-
•

f*. (•tos, -as, -a)

ft- audlti,

'

CS, bC

sumus
estts

. sunt

audlti,
f

S
!!

nuS
.

a?, a I . »

,

'
l Pint

esse

O

1

ou fflra ouvido 2 au tlvossc cldo ouvido '

I

SUPINO

a;
.14 audi tus,

J

eram .. •;' fessern
audi tus,

\bl, audi tu, <^° "» ouvido.

-a, -urn
eras ' ' i esses

M lerat ' lesset

4
audlti, \

eri™ s

. . 1 erant

.... f essemus •

audl "' essetis
!: oerundivo

<
2

" '" \ essent . .
.

• audi e ndus (-a, -um\ v">
--

davo «©? ouvido.

O
eu sorol ouvido o ou tore! aldo ouvido 66 iu ouvido dovor ser ouvido

w O audi tor

5 audi a r

audi e ris (-re)

fcu

w audttusAl™ aejo 6io puvldo

audi tor

audi turn (inva-

'ridvel, iri

audi 6 tur o ' lent . . — '

sojsm Gtea

ouvldos

o audi 6 mur
audi e mini o

.. ... f erimusaadtt
'-

J
eritis

3: audi 6 .ntur audi u, ntor -.
'.'

.'

.;

\
i') Ou tenho sido Ouvido. r) Ou tinha (tivera) sido ouvido. (") Ou seria ou-

vido. (') Ou teria sido ouvido.

Como audiri eonjugam-se os seguintes verbos depoentes

:

Asseniior, assentins, assentirT, assensiis sum, coiicordar. (Vide §92-4).

.
M.etiar, .metins, metiri, mensiis sum, medir. ,

Ordior, ay-dirts, orcliri, orsus sum, .co'rae.ipar:
. ; .

^'/;r-:t 'nascer./ -<r':y, ;';.; ,X.:'

;

^jV :

-^i-:^-:-:-''--'^
:
-''^''

:

'
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CAPlTtlLO XV

* Verbos depoentes

90. Chamam-se depoentes certos verbos latinos, usados

primitivamente na voz activay os quais, com o volver dos

tempos, depuseram esta voz e passaram a usar-se apenas na

voz passiva, com a significa§ao de aetiva(i
). Tern, pois, voz

passiva e significa^ao activa ; conservam, todavia, os tempos

activos : participio prssente, participio futu.ro, injinito fiduro,

gerundio e supino.

91. Ha verbos depoentes em todas as eonjugacoes

:

a) Primeira conjugacao

hortor, atus sum, exortar (vide § 92, miror, atios sum, admirar-se

arbitror, » » julgar motor, » » demorar-se

minor, » '» ameacar precor, » » pedir.

b) Segunda conjugacao

ver<eor,veritus sum, temer(vide §92j reor, ratus sum, julgar

fateor, fassus sum, confessar - tueor, tuitus » defender.

misereor, -ritus » ter piedade etc.

c) Terceira conjugacao

itiorJ i{,sussitni,ULseLT(v\(ie§92) nitor, nixus sum apoiar-se

fruor, fruiius sum, gozar obliviscor, oblitus sum, esqueeer-se

labor, lapsus /> cair sequor, secutus » seguir

nascor, natus » nascer patior, passus ';'.»" suportar.

dj Quarra conjugacao

'

partior^ partitas sum rep artir (vide- § i>2) metior, mensus sum,, medir

experioi; expertus sum,- experimental- orclior, orsus » comeear,

mentior, mentltus ». mentir etc.

O'os. l. a Os verbos depoentes careeeia de iufmito t'xituro, <mii //•/.

(') Tamb6m ha verbos' que, pelo contrario, tern forma activa e significacao

passiva :

.;; ''Ftp,, ser feifo ;
' ]Liceo, ser posto a lanco ;

'l/e/7eo,vser yendido.

m^SSimi^^^^^ffiS^S^Mi>^i
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2. a Alguns verbos depoerites tern significacao refiexa

Nitor, apoiar-se. Queror, queixar-se. Ulciscor, yingar-se.

Vescor, alimentar-se.

3.
a Os partieipios perfeitos tem varias significances:-

a) Tern significacao activa

:

Cenatas, que jantou
;

Juratus, que jurou : Potus, que bebeu:;

Covjuratus, que ' conjurou
;

Nupt.us, que casou ; etc.

b) Tem significacao de partieipios presentes:

BaUcs, julgando ; Confisus, confiando ; Veritus, temendo

c) Tem ao mesmo tempo as duas signifieacoes anteriores:

Expertus, cxperimentando e experimentado
;

.

Testatus, atestando e atestado ; H

Confessus, confessando e eonfessado
;

Dep)Opidatus, saqueando e saqiieado.

4. a Supre-se com verbos sinonimos, na passiva, a voz

passiva dos verbos depoentes

:

Sanor, de medeor, curar ; Defendor, de tueor, guardar, etc.

* Verbos semi-depoenfes

Ha 4 verbos que ate o perfeito sao activos, tendo forma

passiva somente nos tempos da 2.
a serie

:

Audeo, es

Gaudeo, es

Soleo,
.

• es

Fido, is

ere, ausus sum, .:. ousar

;

ere, gavisus sum, : folgar

;

ere, solitus sum, eostumar, soer;

ere, fisus sum, confiar ; .(e os

compostos de fido: confido, confiar, e diffido, deseonfiar)
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92. Paradigmas de verbos depoenfes da
conjugacoes-: 1) HORTOR; 2) VEREOR.

mm-

111:

111

M

Presente

fret, imperf.

Pret. perf.

Pret. m. q. p.

Futuro imp.

Futuro perf.

Presente

Pret. imperf.

Pret. perf.

Pret. m. q. p.

(Futuro)

Presente

Futuro.

Presente

Perfeito

futuro

Acusativo

Ablativo

Presente

Perfeito

Futuro

1) hortor, exorto,

hortdris (—-re) etc.,

como amor (pag. 59)

hortdbar

hortdtus (a, umj sum,
es, etc.

.

hortatus eram
hortdbor

hortatus ero, eris, etc.

CCNJUNT1V©

horter, exorte

hortdrer

hortatus sim

hortatus essem

hortaturus sim.

hortdre, exorta tu

hortdtor

• INHN1T1Y©

hortdri

hortatus fa, umj esse

hortatum (am, xim) esse

etc.

hortaturus (a, umj esse

etc.

S.UPJN©
hortdtuvi

hortatu

GERlJNei©

hortandum

.CECUNBIV©

hortanclus fa, um)
-PARTICiPl©

liortans

hortatus fa, um)
hortaturus fa, ti/m)

2) vereor, reeeio

vereris (—re) etc.,

eomo deleor (\m<r. 61)

ver'ebar

veritus fa, um) sum,

es, etc.

... veritus eram
verebor

veritus ero, eris

verear

vererer .

veritus sim .

veritus essem

veriturus sim

verere

veretor

vererz

veritus fa, um) esse

veritum (am, um) esse

etc. -

veriturus (a, um) esse

etc.

veritiom-

veritu

verendum

verendus (a, um)

vereris

veritus (a, um)
veriturus (a, um)
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92.. Paradigma
conjugacoes : 3)

de verbos depoenres da 3. a e 4„
a

R ; 4) PARTIOR.

Presente 3) utor, uso 4z) partior, reparto

uteris f— re) etc., pariiris (
— re) etc.,

como legor (pag. 63) como audior (pag. 65)

Pret. imperf. utebar partiebar

Pret. pert. usus fa, um) sum, partitus fa, um) sum,
es, etc. es, etc.

Pret. m. q. p. usus _.erqm. partitus eram

Futuro imp. utar partial'

Futuro perl usus ero, eris, etc.

. CONJUN.TiY©

partitles . ero, eris, etc

Presente
' .utar partiar

Pret. imperf. uttrer partirer

Pret. pert. usus sim partitus. sim

Pret. m. q. p. usus essem partitus essem

(Futuro) usuries sim partiturus sim

BMPERAT1V© f,

Presente uture partire

Futuro iititor. , • •....,
IMflNlYlV©

partitor

Presente uti partiri

Perfeito usus (a, um) esse partitus (a,um) esse

Futuro

Acusativo

Abiativo

usum (aw,, um) esse .
partitum fam, um) esse

etc. etc.

usuries fa, um) esse partiturus fa, um) \esse-

ete. etc.

supin©

usum \. partitum

usu. partitu
GIERIJNDI©

utendum .

'

partienciiem
'

GERUND1V©

utendus (a, um) 'partiendus(a,'wn}

Presente .
utens

Perfeito usus (a, urn)

Futuro usuries (a, um)

partiens

partitus (a, um)
partiturus (a, . um}

spy
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il-

CAPfTULO XVI

Observances a©s verbos : vozes .e m@d@s

. 93. a) Os perfeitos dos verbos em aoT, evi, ovT, e os tempos de-

.

rivados dos perfeitos aparecem, as vezes, sem a silaba vi ou ve, supri-

"iriida geralmente antes de s ou de r ; os perfeitos em ivi tambem. apare-

•cem sem' v, quando seguidos de e ou de is. Ocoi-rem ainda outras

formas sincopadas, como accestis por eccessisjis. A terminaoao erunt,

do perfeito. e inais usada do que a terminacao ere. .
.

b) A desinencia re; em vez de ris, na.2. a pessoa do sing, do pre-

. scute do indicativo passivo e.rara (rarissima na 4. a conjugaeao) e quasi

que so se encontra nos verbos depoentes. [Quousque .
'. . abutere ?).

(•) Os verbos dico, duco,
,
facio, fero, da 3. a

.
conjugaeao, iazem os im-

peratives sem ,e : die. due, fac, fer, e de igualmodo os compostos de

<-/«,«;, (v. g. etfwc) e fero"(v. g. adfer) e os de facio em que a nao muda
(v. g.- calefac ; mas confice de conficio).

No verbo scio, da 4. a
: conjugaeao, em vez do imperativo de sca'o, que

ao so usa. e de scite. que e raro, emprega-'se scito, scitote.
.xi

d) gerundivo tambem termina,^segundo. uma promincia mais

antiga, cm undus por e-»c?z«,- na 3. a ' ,:& 45 conjugaeao, v. g. potiimdus

!j
' <le xiotiw.

e) Q perfeito e os tempos derivados do perfeito apareeem as vezes

•com as. formas fui, fueram, etc... em vez de sum, eram, etc., que sao as

mais usadas. As primeiras formas designam, as vezes, o.estaflo em que
.

' uma coisa se encontrou provisoriamente. •
:

.-/}'. Sao pouco usadas as. formas arcaicas em ier, Her, em vez de i,

ri, do; infinito presente passivo (laudarier).
'

'":'"'</) Nas oracoes integrantes infinitivas omitemTse mmtas vezes,

junto dos participios, as formas esse efuisse, dando ocasiao a interpre-
' .t'acao de nomes predicativos do complementodirecto dos mesmos par-
',' tic.ipios.

';'.. h) Nos verbos da 4,
a conjugacab tambem se eneontram formas

poeticas omi ibam.

,

:no%m^evMXo (mons parturibat). '

;

;i) Bastajuntar ao infinito presente as desineneias pessoais para

•encon'trar faciimente o imperfeito .'do : conjuntivo: em •todos os verbos.

./jO^iutux-o perfeito do indie, e o pret. perf. do coiijuntivo apena's

diferem lia l.a
.
pessoa," sendoiguais nas; restantes • pelo contrario o pre-

'

scute do conjuutivo e o futuro imperfeito dos verbos da o.a e 4.a conju-

gacoes'-.-apenas sao iguais- na l.a pessoa, diferindo nas outras pessoas.,
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I) Muito.s verbos passivos tern signiticaeao rctiexa :

Corjov, yer-se forcado
; Fallor, enganar-se ; opprimor, ser opri-

Congregor, reiinir-se : Moveor, deixar-se a'balar
; mido, etc.

™) Ha rios verbos (e tambem nos substantivos) formas identicas
que pertencem a varios tempos e, pessoas. .

Por exemplo laudare pode ser :

1) a 2. a pessoa do singular do presente do indicative aa voz
passiva:

2) a 3. a pessoa do plural do prct. perf. do indicativo, na -vox activa
e na forma sincopada

;

3) a 2. a pessoa do singular do imperativo presente, na voz passiva :

4) o infinito presente active : .

'•
'

?„ P° al£uns verbos forma-se urn participio, juntaudo ao tenia
a desmencia bundiis (a, urn) (na 3. a conjug. ibundus), v. g. contionabundus
••de contiofior.. Tern a signiticacao d.e participio do presente activo.

* Conjugacao (ou Linguagem) Perifrastica

95. a) activa.

^Forma-se a conjugagao
pertfr&stica activa com o par-
ticipio .future do verbo que
se quere conjugar eos tem-
pos do verbo auxiliar -sum,
para se exprimir a realizagao
prdxima, duma acgao.

v. g. amatuvus, a, um

;

sum,,
. es, est ; eu vou amar,

hei-de amar, estou para amar;
tn, etc.

b) passiva.

Forma-se a' conjugagao
perifrastica passiva com o

gerundivo do verbo que se

quere conjugar e os tempos
do verbo auxiliar sum, para
se exprimir o clever, a neces-

siclade, a conveniencia de rea-

lizar uma acgao.

v. g. amaridus, a, um :

sum, es, est,- tenho de (ou
devo) ser amado, estou para
ser amado, tu, etc.

'-.
. . 9hs:~~ 1 '

a Em portugues ainda existem vestigios das conjugaeoes
peritrasticas latmas, v. g. venture (que esta para vir), educanda (que,
•esta para ser educada), veneranda (que dove ser venerada), etc.

'. 2.
a As ideias de dever e de -necessidade tambem podem ser expres-

ses respectivamente pelos verbos debere e oportet.

. .

,' 3
;

a ^ 3istin<?ao entre o presente do indicativo-da conjugacao pe-
rifrastica e o futuro imperi'eito esta em o primeiro designar a ideia de
o sujeito estar pronto ou disposto a praticar a acoao, e o segundo nao
tor qualquer ideia acessoria.

...... 4.
a agente da passiva, na conjugacao perifrastica passiva, es-

•ereve-se geralmente em dativo.: mihi colenda est virtus, a virtude devi-
ser praticada por mini.
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111
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CAPITUILQ XVII

(') e supines irreguSares em geral

.96. Em alguns verbos otema do perfeito e do supino

nao e exaetamente o mesmo que o do presente. Q supino

tem as vezes uma irregularidade particular que eonsiste em
ter a terminacao turn em lugar de hum em verbos que fazem

o perfeito em id (§ 86. obs. 2). Conheeido o perfeito e o

supino destes verbos, deles se formam regularmente os qutros

tempos que se regulam pelo 'perfeito e supino (§§ 85 e 86)..

Alguns verbos nao tem perfeito nem supino, outros so

nao tem supino. Neste easo tambem nao tem as formas que
se tiram do perfeito e do supino. .

,

Os verbos compostos conjugam-se eomo os simples..

Obs. — 0. verbo composto que, ma. seguinte relacao dos verbos

. irregulares no perfeito e supino, acompanha as vezes o verbo simples,.

serve de firmar o estudante na recta promincia da silaba,radical, nos

casos em que. nao ha posicao, e niostra ao mesmo tempo a mudanca..

quando a ha, da vogal na composieao conforme ao § 3, c.

"97. lrCONJUGACAO-: „

Na 1.
a conjugacao fazem o perfeito em ui e o su-

pino em itum ps. verbos seguinfes.:

Crepo (crepui; crepitum), fago estrondo. Discrepo.

Cubo, estou deitado. Acciibo.

Obs. — Quando os compostos de cubo inserem um in antes do b, v.

g. incumbo, vao pela.3. a conjug. e tomam a significacao de «deitar-se» ?

v. g. aficumbo, accumbere, accubui,: accubitum.

Domo, domo. Perdomo.
Sono, soo. (Part. fut. act. sonaturus). Gonsono.

Tono, trovejo. Attcmo.

Veto, proibo. •"
*

Plico, dobro, acha-se (na prosa). so nos compostos.

(Applico, comptico, expTico', implico, replico), os quais. fazem o; pert',

e sup,: em id, itum, ou em avi, '-

aiujri ;
as.mais das vezes o p'.erf.;em ui

K

e o sup. em atuni. (Contudo diz-se, ordinariamente explicavi ha signi-

ficacao de-«explicar», e applicavi).- _,

: '..98.' Fazemro perfeito em: ui e
, p supino'; em- turn:

Frtco, esfrego, fricui, frictum (e fricaium). Perfrico*

Seco, corto. (Part. fut. act. secaturtis). Disseco.

('.) E indiferente dizer perfeito ou preterito.
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Mtco, brilho, micui, sera supino. Emtco, emicui, emica-
tum. Dimtcoy combato, dimicavi, dimicatum.

Kneco. eomposto de ncco, mato (necaci, ncrat.am) t'az antral on
t'lir.rnvi. i'licr/iuii).

99. Sao de norar como avulsos :

Do, clou, dikli (com redobro), datum, dare.

Neste vorbo « da raiz e sempre breve, excepto em da e das. De
rguaPmodo os eompostos ci.rmrado, venundo (de venum, a venda)^),<;*.w.??cfo
(do pessiim, para baixo; para fundo), satisdo (de .saV/'s, bastante), v. g.
rircaiudedi. circiimdaium,. Os restantes eompostos (eompostos de preposi-
.e.oes inonossi'labas) vao pela 3> conjug.; v. § 111. (Forma antiga do
pres. do conjunt. duim).

Juvo, ajudo, juvi, juium. (Part. fat. act. juvaturus).
Adjnvo.

Sto, estou em pe, .stUi, stdtum. J
jJs eompostos iimdam e do pert', em i. v. g. prcesto, prastiti,

pranstitMtii^ e praslatuni (mas prasfaturus) • so os eompostos de preposi-
eoes dissilabas {antisto, cirewnsto, interHto, .supers/0) conservam e, v.

g. circMi/sted, mas aao tern supino. /Jisifo nao torn' perl'eito nem supino.

^
Lavo, lavo, sem perf.. lavatum; toina o perf. de Z«vo,

lavere, lavi, lautum (lotum) da 3.
a conjug., cujo presente e

antiquado © poetico.Nos eompostos toma" a forma foto (v. g.
abluo) da 3.

a .conjug. (§ 108).

Poto, bebo, potavi, jjotatum e mais freqiientemente po-
tura. (Potus, que bebeu: §91, obs. 3. a— a), Epvto.

CAPiTTJLO XVIII

Perfeifros e supirsos irreguisres

: 100.- -.2.* CONJUGACAO:
Nos verbos seguinies junre-se vi ao feme pars

former o perfeito, e turn para formar o supino (como
na l.

a e 4.
a conjug.).

:.: Deleo, apago, (delevi, delHum)\ Jl.eo, choro ; neo, fio : os
eom'postos do desusado pleo, encho, v. g. compleo.

.
Aboleo, destruo, faz abolT-ci, abol'Uura.

101. Os verbos em veo fazern o perfeiro em i (com
elongamento da voga! radical) e o supino em turn :

Oayeo, acautelo-me,: cavi, cautura. Prcecdoeo (prcscd-ves).

Fdv:eox'Mypre.gOj'fcLvi, fautum.
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Foveo, a,q\LeQo; fovi, futum.
', " Moveo, movo, raufi, mutum. Commoveo (commoves).

||

'

Foveo, faco voto, uiryi, vutum. Devoveo (devoves).

Carecem de supino:

Coniveo (melhor que conniveo), fecho os ollios, conivi

on conixi (ambas as formas pouco usadas).

Ferveo, fervo, /ervi e (mormente nos eompostos) ferbui.

(No latim antigo, fervi, fervrre, da o.
a

).

Pdveo, teniao medo, paw. '

102. Fezem o perfeito em wi e o supino em -turn:.

Doceo, ensino, docui, doctum. Dedoceo {dedoces).

Tcneo, seguro, tenui (tentum).

supino o formas dorivadas do supino usam-sc pouco, oxeepto

nos coinpostos : detinw, obti-nco,' vctineo. C'ontcntm (con<t.iveo) so so usa

eor.no adjcctiyo : conk; rite.

' Misceo, misturo, miscui, mixtion e mistum.

Torreo, seco, tosto, torrui, toslum.

Oenseb, julgo, faz censui, censmn. (Recenseo faz no sup.

Tficensuvi e recensitum).

103. Fazerri o perfeito em i e o supino em sum

(como na 3.
a conjugacao):

Prandeo, almoeo, prandi, pransum. (Pransus, que ahao-

eou).

Sedeo, estou sentado,. s^i, sessum. Asstdeo (assides).

(Gircumsedeo e supersedeo, sem alteracao da vogal).

Possideo, possuo, ppssPdi, possessum.

Video, vejo, weft, visum. Inuuleo (invkles). (Videof,

pareco).

Strideo, Sneo estridor, stridi, sem supino. (Tambem stri-

do, stridtre, da o.
a
j.

- De igual modo, mas com redobro, que desaparece

nos compostos

:

':'" Mordeo, mordo, mmnordi, mors urn. (Demordeo, demordi).

Pendeo, estou pendente, pcpendi, pensum. (Impendeo,

impendi).,

1,/Spondeo, tico por fiador, spnpondi, sponsum. Os com-

postos fazem como respondeo, respondi, responsum.-.
;

',
/

;

2?p>ic?eo;tosquio, tdtondi, tonsum. Attondeo (attondipattqn-

sum).-
:

r
"'"'

:



• MORPOLOGIA ' 75

104. a) Fazem o perfeito em si e o supino em turn :

Augeo., aumento, auxi, auctum.
Indulgeo; sou indulgente, indulsi. indultum.
Torqueo., torco, torsi, tortum.

b) Fazem o perfeifo em si eo supino em sum:
Ardeo, ardo, arsi.'arsum.

Hcereo, estou pegado, licesi, hcesum. Adlurreo.

Jubeo, ordeno, jussi, jussum.
Mclneo, fico, mansi, mansum. Permmuo (permdnes)..*

Mulceo, afas^o, mulsi, mulsum,
MulgeOy munjo, mulsi, mulsum,

.

Rtdeo., rio, ris'i, insum. Arrtdeo (arrides).

Suddeo (com u consoante) aconselho, saasi. suasum. Per-
suddeo.

.

'
''

Tergeo, enxugo, tersi, tersxim ; (tamberu terqo, 'tergere,

da 3. a
).

' ''.''
,

c) Fazem o perfeito em si e nao tern supino:
Algeo. tenho frio, alsi.

Frigeo, estou frio, frixi.

Fulgeo, brilho, fulsi. (Poet, fulgo, fulghe, da 3. a ).

Luceo, luzo, luxi. Eluceo (elucet).

Lugeo, laniento, hcxi.

Tiorgeo, incho
7
tursi.

Ur.geo, aperto, ursi. ..'..'

105. Sao de notar como avulsos :

Gieo, movo, civi, citura • tambem se diz : cio, cire (da
4.

a

) ; todavia o supino e sempre citura. .

•

.

Obs. — Nos compostos. v. <r. foncien ou cmn-io. as for in a 5 (la 2 a r-on-

juir. quasi que. sao dosusadas, a nao .ser nopres. do indicative: An-im fa,-;

no part, accltim : ex.nre i'az tauto i.'x.rttn-s coino ex-cT/u.s. [ConcThi.t < rare).

Langueo, estou frouxo, langui, sem supino.

Ltqueo, sou fluido. lurid ou licui,. sem supino.

Sao semi-depoentes (Vide pag. 67):

Audeo, ouso, ausus sum. (Antigo fut. conjunt. ausim).
Gaudeo, folgo, gavisus sum.
(F'tdo,- confio, f'isus sum (confTdo e diffldo). (Vide pag. 79).

Soleo, cosrtumo, solitv.s sum. Assolet "(impessoal), e cos-

tume.
"

. .
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Obs: — De placeo, que 6 regular, tambem as vezes so emprega o-

perfoito placltus est, e com seutido aetivo o participio placitus.

H06„ aj Muiros dos resranres verbos desra conjuga-

cao tern perfeiro regular, mas carecem de supino, v. g\

oleo, exalo cheiro (rodoleo, reddles), sorbeo, sorvo.

b) Alguns verbos (quasi fodos rransih'vos) carecem
de perfeiro e supino, a saber : addleo, aveo r calveo, caneo,

clueo, denseo, flaveoyfo3teo, hebeo, humeo, lacteo, llveo, immaieo,,

promineo, (emmeo faz eminui), mcereo, jpolleo, renideo, scateo,

squaleo, vegeo, vieo.
.

.

Ourros rem perfeiro, quando fomam a forma incoa-

Mva (v. § 119), v. g. areo, estou seco ; aresco, seco-me ; arui T

sequei-me.

Obs—Sobre os verbos dmpessoais da 2.* coujugarao. v. cap. XXIV;

CAPITULO XIX

Parfeil1© e supino

107. 3.« CONJUGAQAO:

Os verbos da 3. a cbnjugacao fern diversas formas

no perfeiro e supino (v. § 84 e 86).

108. a) Os verbos em. wo fazem o perfeiro em i e

O supino em, -"turn, como minuo, diniinuo, minui, minu.tum.-_
' De igual modo : solvo, desato, solvi, solutum, e yolvoj rolo,

volvi, volutum.

b) Alguns carecem de supino, a s>aber:. arguo, acuso;

batuo, bato ; luo, expio ; .os compostos do desusado nuo, v.

g. renuo; congruo, concordo ; ihgruo, invado ; metuo, temo :.

pluit, cliove (no perl*, tambem se diz plnvit).

Obs. — Dos conijiostos do 1 1 i,o (v. $ 09) torn supino : ublno. dilnn.

duo. paiito, pro/no. Abn.no 1i.mil o participio I lit. t.ibnin/nriis.

Ruo, preeipito, tern o supino rutum, mas o participio

fut. act. e rutturus.

Dos compostos mis sao transifivos. v. ss.d/ruo. part, t.liriihis: obrno.

partic. obful.iix • outros intraiisivos. como <:<>m.i,i>, irnm.

c) Sao irregulares

:

Fluo, correr (um liquido), fluxi, sem supino.

Struo, ajunto, construo, struxl, structum.

':. Vivo, viyo, vixi, victum. i
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109. a) Os verbos em bo e po fazern regularmenre o
perfeito em si (psi) e o supino .em -turn (ptum), v. g.

scribo, escrevo, scrip si, scriptum; carpo, colho, carpsi, carptum,
.(decerpoj.

b) Desviam-se da regra :

(Cumbo). Os eomposto de cubo com um m inserido (v. §
97) v. g. incumbo, incubioi, incubitiom.

R[

tempo, rompo, riipi, rupturn.
'

/

Strepo, faco estrondo, strepui, strepntum. Obstrepo.

Bibo, bebo, bibi. Imb7bo.

Lambo, lambo, Iambi,

Scdbo, coco, scabi,

Sera supino.

110. a) Os verbos em co (mas nao sco), quo, go, guo,
ho fazem regu!armen!-e o perfeifo em si e o supino em
turn (desinencias que; junras as caraclerisHcas, romam as
formas x:i, ctuin), v. g. dico, digo, dixi, dichim; cbquo, cozo

7

coxi, coctum ; cingo, cinjo, cinxi, cinctum; trdho, puxo, traxi,

tractitm. (Vide pag. 13— x).

Obs.— Eutre os conipostos do rego (arrer/o, porrigo, etc.) sao de
notar os dois encurtados no prescnte•: -pergo, perre.vi, perrectum, c sur-
go, surrexl, surrectatu. Ango c ninglt (nova) nao tern supino : ckmgo
uiao tern perfeito rrem supirro.

b) Desviam-se da regra:

Fingo, finjo, finxi, jictum.

Mingo, urino, minxi, mictiun. (No presente tamberu se diz niejo,

me/ ere).

Pingo, pinto, pinxi, pictum.
Stringo, roco, estreito, strinxi, striatum.

Mergo, mergulho, mersi, mersum.
/Spargq^eb-palho, sparsi, sparsum. (Conspergo).

Tergo, erixugo, tersi, tersum. (Tambem tergeo pela 2.a ).

Vergo, inclino-me, sera perfeito nem supino.

Ago, faco ir diante de mim, egi, actum.
^AiTiijr,, adegi, o.<Ja<:t.iiui (ubigo. exhjo, tsulngo, Irans'igo) ; mas perago

(pereg I, peructutu) c rircmnago. AiuoYgn, (/ego. aatago, nao tvia perfeito
nem supino. Procligo nao turn, supino. Oogo, coegi. eoaetnm,.

Frango, quebro, fregi, fractum. Confringo, confregi, eon-

fractum.
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iff

I;!:!
•

Ico, -fi.ro, ~ici, icturn.

Lego, retino, eseolho, leio, Ugi, tectum.

AUego. perler/o. prcdego, rdego (sera alteraeao da voiralj t'azem allege

alwtwm. etc." : coltiqo, delh/o. d'ic/o. *e%o fazem college colleetiim, etc. •;

mas ditigo faz dilexi, cUlectum, como tambem- irddlego (tntdhgo) e

nef/ler/o (negligo). /. '

Linquo, deixo, Uqni {lictum). E mais usado relinquo?

rellqui, relictum. De igual modo delinquo.

Vinco, venco, vlci, victum..

Flgo, prego, fixi, fiximi. Adfigo.

Parco, poupo, peperci [pars't, rar.), -parsum. Compare®

on comperco, comparsi.

Pungo, pico, pupiigi, punctum. Os eompostos, v. g. in-

ierpungo, fazem punxi no perfeito.

Pango, finco; pomsci e pegi ( panctum, pactum). Na^sigm-

iicacao de «fixar». (por tim eontrato), faz no perf. ptptgi, no

sup. pactum, mas no pres. sempre se emprega neste caso o-

verbo depoente paciscor.

Compitngo. oompegi, compadaiu e impingo.
.
Oppango, oppegL op~

'pactum. . r;

Tango, toco,- iniigi, factum. Attingo, 'atfyi, attactum :

contingo. (Contingit, contigii, eabe em sorte a alguem).

111. a) Os verbos em do fazem reguiarmente Q per-

feito em si e o supine em sum, com queda do c/f, v. gv

divido, divido, dimsi divlsura ; Icedo,. ofen&o, IcBsi, Icesum

{colVtdo). •

Ob*:— Vado carece de perfeito e supino-; mas o-. eompostos (v..

g. invado) tern ainbas estas for mas".

6J Desviam-se da regra:

Cedo, ret-iro-me, cessi, cessum. Concedo. ,'
;

(Cando, desus.) Accendo, aeendo, accendi, accensum. Do
mesmo modo tambem. incendo, succendo.

Cudo. fov]o, cudi, cuswn. Exciido.

Defendo, defendo, defer) di, defensum. De igual modo

offendo. ' '„-,."'
iiWo, como, edi, esiom. Comldo. (v. § 131).

Fundo, dei-ramo, fudi, fusum. Effundo.

Mando, mastigo, mandl, mansum.

Prekendo, ng^rro, prehendi, prehensum. (Tambem se diz

prendo): '<-.
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Scando, sxiho, standi, scansum. Ascendo, ascendi, as-
censum.

Strldo, assobio, strldi, sem supino. (Tambem strideo
pela 2. a ).

Rudo, rujo, rurtivi, sem supino.

Findo, fendo, fuli, fissum. Diffindo (diffidi).
'

Frendo, ranjo os dentes, sem pert'., fressum e fresum.
(Tambem se diz frendeo, pela 2.

a
).

Pando, estendo, desprego, pandi, passum (rar. pansum).
Expando. (Dispando so faz dispansum).

Scindo, rasgo, scidi, scissum. Conscindo, conscidi, cons-
cissura.

Abscindo e exaeindo (excindo) nao se empregam no sup.: exscindo
tambem nao se emprega no peri'eito. Estas formas sao substituidas
pelas ibrmas correspondentes de absoido, excTdo (compostos de ccedo):

Stdo,. assento-me, sedi (rar. sldi), sessum. Assido (adsido),

asstidi, assessum.

Cddo, eaio, ctculi, cdsum. Concido, eoncldi (sem redo-
foro e sem sup.).

Os compostos, que tern s-upino, Sao so o-.mdo e recado : occaswrn,
reca.suia ; e raras vezes inetdo. -

.

Ccedo, £aco eair, eorto, cecldi, ccesum. Concido, conc7tdi?

concision.

Pedo, . .. .pepedi.

Pendo, peso, pependi, pension. Appendo, appendi, ap-
pensiwi.

"

,

•

Tendo, estendo, tetendi, tensum e tentum. Contendo, con-
iendi, contenium.

Os compostos tern ordinariarnente, tentum • exlendo id-'rlefando i'a-

zem tanto tentum corno tensum- detendo o ontendo so tern ni'orma tenmin.
Fortendo nao tern supino.

Tundo, firo, tutudi, iusura e tunsum.'Contioido, contadi,
contusion (rar. contun'sum).

"

Credo, creio,. credidi, credHum. Accredo, accred/di, ac-
credition.

{Do). Todos os compostos de do, dare (l. a con jug. § 99)
de preposieoes monossilabas vao pela ?>7 conjugacao, eomo
addo, addt'-re, add'/'di, addition.

Oh*- — <( vi'rlio duplanienh- coinposto absr.oudo [abs e condo) faz,

no pert', abscmuti (rar. abscoad'idi). Bobre a nassiva de vendo e perch
v. § Irfo Inn.

i^cZo, confio, jlsus sum (semi-depoente). Confido, conft-
sus sum ; diffldo. (Vide pags. 67 e 75).
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112. a) Os verbos em lo fazem o perfeifo em ui e

o supino em turn (itum). > -

Alo, alimento, alui, altum (e.aUtum).

Colo, cultivo, colui, cultum. Excolo.

Consido, consulto, consului, cor.sultum.

Occillo, oculto, occului, occultum.

Mdlo, moo, molui, molitum.

Excello, excedo, excellui, sem sup. ; antecello, prcecello,

sem perf. nam sup. (Tambem se diz excelleo, antecelleo).

\i b) Exceptuarn-se

:

Fallo, engano, fefelli, falsum. Refello, refelli, sera sup.

Pello, empurro, pepldi, pulsum. Expello, expuli, expul-

sum. Repello, reppidi (repuli), repulsum.

Percello/ahedo, perc'idi, perculsum.

Psallo, toco urn instruments de corda, psalli, sem sup.

Velio, arranco, velli (rar. vulsi) vulsum. Convello, con-

velli, convulsion. So avello e evello tern tambem (mas raras

vezes) o perfeito avulsi, evulsi.

Tollb, levanto, tiro, sustidi, sublatum. Extollo nao tern

perfeito nem supino.

113- Verbos em mo:
Cumo, enfeito, compsi, comptum.
Demo, tiro, dempsi, demptum.
Promo, tiro .fora, prompsi, promptum. Deprumo.

Sumo, tomo, sumpsi, sumptum. Consumo.

Frlmo, murmuro, fremiti, fremUum. Adfrtmo.
'

Gemo, gemo, gemui, gemitum. Congemo.

Vomo, vomito, vomui, vomitum. Evomo.
, Tremo, ,tremo, trennui, sem supino.

, , Emo, compro, emi, emptum.

Coemo, coend, coiiinptum. Os mais compostos tern no pres. i em vez

de e, v. g. adtmo, ademi, ademplum (dirtmo. e.ctmo, inlenmo, partmo.

redimo).

Prhno, aperto, pressi, pressum. Compi\mo, compressi,

compression.

114. Verbos em no ,•

• Cd.no, canto, ce<:<ni.

Dos compostos. conc'ino. oi-ctno .(on occaao) e prcediio fazoiti no

perf. covcinui, occinni (occcctun, prcei-irnu ; os outros, v. g. <vctno, nao

tern perfeito.
.

•
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Gigno, gero, germi, gem turn.

Pono, ponho, posui, posUum.-Compuno.

Lino, unto, le.vi (Tivi), Uttim. OhVino, obUoi, oMUum.
'Sino, consinto,. slvi, skum.
Desivo, cosso.. deslvi e de.su (desiisti, desiiL desi/'ram, otc. sem vh

desitmm. (Em voz do dasii diz-so as vezes. com uin. iiiiinitivo passives
desitus sum).

Oerno, joeiro, deeido, crevi, crUum. Decerno. Na signi-
fieacao de «ver», oerno carece' de perfeito e supino.

Spemo, desprezo, sprevi, spretitm.

Stemo, laueo por terra, stravi, stratum. Gonstemo, cons-
iravi,' constratum.

Temno, desprezo, iempsi, tempturn ; e mais usado con-
temno, contempsi, contemptum.

'

115. Verb'os em ro

:

Gero, trago, gessi, gestum.- Congh-o.
Uro, queimo. ussi, us turn. Aduro, adussi, adustum, mas

com a preposicao com diz-se combitro, combussi, combustum.

Curro, corro, cucurri, oursum. Os compostos conservam
4s vezes o redobro no perfeito (accucurri), tods via as mais
das vezes perdem-no (accurri).

Fe.ro, levo, ti'di, latum; v. § 130.
Faro, estou furioso, sem perfeito nem supino.
Qucero, procuro, qucesivi, qucesltum. Conqulro, conqui-

slui, conquisitum.

^ /ji'- — ^"a l- a pessoa do sing, o pi. do presente do iiidioafivo em-
prega-se a forma antiga qua-so, </ini<.dni/.>i.s, para dar ao diseurso uma
cor arcaiea. ou como oraeao interoalada {--= -[iov fm-nv).

Scro, entranco, (send, sertum).

perfeito <? o .supino do vorlio simples nao so usaiu, ma* usam-so
os dos compostos (eonsero, inseiv, ex.sero, desero. dinner/)), qoiiio eonsero,
<:o i).•<(,) ui, coHscrtiini..

Scro, semeio, seul, satum. Consero, consFwi, cons Hum.
Ti.ro, rooo, trlvi, trltum. Conth-o.
T- erro, varro, verri, versum.

116. Verbos em so (xo) :

1 lso, visito, visi, sem supino. Invlso.
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JJepso, amasao, depsui. depstum.

Pinso, piso, trituro^mswi on pinsi, pins7twn on pmsum.

(Tambem se diz -piso, pis turn).

Texo, teeo, texui, textum.

Os verbos em esso fazem o perfeito em Ivi e o sup.

em Hum, a saber: arcesso on. accerso, capesso, facesso,

lacesso; incesso nao tern snpino :
_

incipesso e potesso nem

perfeito nem snpino. (No infinite passive diz-se as vezes

arcessiri.

117. Verbos em-fo:

ititeio, sego, messui (rar.), messum. Deme.to.

Mitto, envio, misi, missum. Committo.

Pefo,-peco, pefwi, petdum. Apptto.

Sisto, eoloco, faco parar, stcti (rar.), sfctftwn (status, ad].,

fixado): raras vezes em signiftcaeao intransitiva: «estou pa-

rado, eoloco-me»,.e neste caso o perf. e steti. Desisto, destiti,

deslitum. 36 circumsisto faz circumsieti.

Sterto, ronco, stertui, sem snpino.

Fei'fo, volto, uc?*fi, versum.

Do mesino raodo os composto (v.<%. adverto, donde vern animad-

verto)) mas devertor e rwertar, no presente e ibianas tomadas do pre-

sented sao depoentes (/-werto e raui raro), no perf. pelo contrano sao

'"actives :-deoerti, raverti (e menos frequente reverms sum e corao partic.

: reversus).-P.roE-oerto, antecipo-me, excedo, tern form a depoentena sigm-

ficacao intransitiva do: «aplieo-me (de preferencia) a uma coisa»
;
mm

raras vezes nos outros easos. '

Flecto, dobro., flexi, flexum.

Necto, ato em no, next on nexui (ambos raros), nexura.

Pecto, penteio/pesd on pexui (ambos raros), pexum.
'

Flecto, pnno, sem perfeito nem snpino. Be plecto na

signifieac'ao de: «entranco», so se encontra o participio perf.

-passive) plexus (e o composto implexus).

Verbos incoaHvos

118. Verbos em s.co.

Nestes verbos, sao uinas vezes pertence ao'teina e eonserva-se na

flexao, otitras vezes e alongamento do tenia e desapareee no perioito

. e supino.

Sao da primeira categoria os verbos (todos "sem sup.):

Compesco, reprimo, cqmpes'cui.

Diapesco, separo, dispescui.
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Disco, aprendo, did,'ci. Addisco, addidici.

Posco, requeiro, poposci. Deposco, depoposci.

a) INCOATLVOK VERBA IS E XOMINAIS
'

119. Sco e uni aloagameiato nos verbos incoativos, os?

quais sao formados on de um verbo (incoaKvos verbais),

ou de um nome (incoaHvos nominais), e designam o comeeo

de uma accao ou estado.

Os incoativos oerbais tern o perf. do verbo de que deri-

vam, v. g. incalesco, incalui, de caleo, calui; iluaescit, illuxit,.

de lueeo, luxi : deliquesco, delicui, de liqueo, liqui ou licui.

Alguns dos incoativos nominais que derivam de adjec-

tivos da 2.
a decl., tern perf. em ui (sem.sup. ). y. g. obmutesco,

obmutui, de mutus : percrebresco (de creber),percrebui. (Igual-

mente evilesco, evilui, de vilis). E' irregular irraucesco (de-

raucus) irraitsi.

Os restantes, derivados de adjeetivos em -is, e tanibem

muitos derivados de adjeetivos em us, nao tem perf., v. g..

ingravesco. fVesperasc.it faz vesperavit, e do mesmo modo
advesperascit : consenesco faz consenuij.

Obs. — Um pequeno lu'iniero do incoativos possiiem taiubein su-

pine <los .verbos < 1 e que deriva-in, a saber: coalesce, cresco juntamonte,

coalui, coalttum (no partic. pert', roalitus, que crescou juntamente) ; c.on-

capisco, apeteyo. <:ovxn\nc,i . c.oiicupltiuii- ; convalesce, eonvaleseo, i-onualii.t^

r.onvalUum ; exai-dcsco. iniiaino-me, exarsi, exarsuni- ; incetermco. e.rivo-

lheoo, j.vceteraci. inc:d,eratiun ; obdoruiiseo, adormeco, obdornuvi, obdor-

vuttuit ; rcciclsco. volto a vkla, rccixi, rcviclum.

b) INCOATIVOS PRIMITIVOS.

120. Alguns verbos tern 6 alongamento sco, mas perde-

ram a signitieaeao incoativa ou sao formados de primitivos-

que ja nao oeorrem, de modo que sao considerados eom'o-

verbos simples e nao eomo. derivados, a saber:

Adolesco, cresco, adolcvi. De igual modo abolesco, exo-

lesco, inolesco, obsolesco.

Cresco, cresco, evevi, endum. Concresco.

Fatisco, fendo-me (fatigo-me), sem perf. nem sup.

Glisco, difundir-se, sem perfeito nem supiuo.

Hisco, abro a boca, sem perfeito nem supino.

Nosco, tomo conhecimento de, nuvi.

perfeito siiriiitii-a :
(fume/' caidicxiuiciij.o de) coidcxo. o inais-que-per-

yiito \conhxrio. Xo'-iin -0 e ruljecti vo [coiiJirridu), e o partic fut. nao e usa-
" do. Dos eompostos (da i'onna antiga i/iw-ico), cujiiosco (ou antes ad<jnosco) e-

cof/nos.co [recoi/notco) t'a/.eni no sup. af/intiuihcor/n'iiitm] «/«««•« {at/t/nottun..

.. Os restantes (dtf/nosci,, intei-vasco) oarecein do perfeito o supino.
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Pasco, apas'cento,'_pavi, pastum-. Depasco.

Quiesco, repouso, quievi, quietum.

Suesco, (com u consoante), habituo-me, suevi, suetum.

(Partie. perf. suetus, habituado).

Scisco, ordeno, scivi, scitum.

121. Verbos que tern * depois da caracl-erisHca. (O
perfeito e supino formam-se do tenia sem i).

Capio, torno, cepi, captum: Goncipio (coiuupis) concepi,

"conceptual.

Facio, fac.o, feci, faction.

(Antigo futuro do inclicat. faxo, conjunt. /a.c/»/)..Servc-lho de passi-

va, no presente e tempos fonnados do presente, o verbo jio; v. § 135 ; mas
os participios [facias, fa&iendus) e as formas compostas sao do. facio.

Do mesmo modo os compostos em que o primeiro eloment.o e um
• tenia verbal ou adv.erbio, v. g. calefacio, calefeci, calcfactum, (-alalia

(

l

);

salisfacta, satlsfeci, satisfaclum, satisjit.

I ,Os compostos de preposie.oes mudam. a vogal e r'azem eomo }>er-

j
jv'io, perfcj-i, perfectum. na passiva (regularmente) perjiaior..'

Jacio, lanco, jeci, jactum. Abjicio, (dbjicis) abject,

abjectuin.

()l>s. — Os compostos .. tambem eram pronunciados e eseritos so

•com inn /. v. g. abir./'o, disici'a. (Porriaio, verbo arcaico, nao tern per-

i'eito).

• Gupip, desejo, cuplvi, cupitum.

Fodio, cavo, fdcli, fossum. Effodio (effodis).

Fugio, fujo, filg'i, fugttum, Auf'agio (aufugis).

(Lccio, atraio). So se ernprega nos compostos, v. g. al-

licio, allexi, allectum mas elicio faz elicui, eL'citum. (Pro-

licio nao se encontra no perfeito nem no supino).

Pario, parir, pep/rri, partum. (0 partie. fat. act. e pa~

riturus).

Quatio, sacudo (quitssi, desus.), quassum. Conditio, con-

| j

-cussi, concussum (e de igual modo incutio, percutlo, etc).

Rdpio, arrebato, rapid, raptum. Arripio, arripui, ar-

reptum.

Sapio, tenho sabor, tenho gosto, juizo (sapivi), sem sup.

Desipio. sou neseio, nao tern perfeito.

OIjh. — (.) incoativo reaipisro faz rcni.ph-i e vesijiui.

(Spx-io, olho). So se usa nos compostos, v. g. aspu'io,

olho, aspexi, aspectum.

(,) Todavia de alguns so se empregam na passiva as iormas tomadas de
facio, v. g. tremefacio, tremefactus.
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CAPITULO XX
Perfeifos e supirsos Irregulares

.

.122.-4« CON.TUGAQAO :

a) Fazem o perf. em si e o.sup. em turn (como ne
3.

a conjug.) os verbos seguinfes:

Far.cio, reeheio, farsi, fartum (farctum). Refercio, re-

fersi, referturn.

Fulcio, eseoro, fulsi, fultum.
Haurio, tiro fora urn liquido, hausi, -hav-stum. (Partic

fut. hausturits, ou hausurua). Exhaurio.
. Sancio, ordeno, firmo, sanxi, sanctum (raro sancltum)..

Sarcio, concerto, sarsi, sar'tum. Resarcio, exsarcio, ou
exsercio.

Scepio, cerco de sebe, scepsi, sceptum. Ohscepio.

Vincio, ato, vinxi, vinctum. Devincio.

h) Sentio, sinto, sensi, sensum. Consentio.

123. Sao irregulares por oufra forma.

Amicio, visto, amictum. Desusado no perfeito.

Cio, civi, citum ; v. cieo, § 105. "

Eo, vou, ivi, ttum ; v. § 133.

Ferio, firo, sem prefeito nem supino.

Apcrio, abro
;
aperui, apertum ; do mesmo modo optrio-

e coopft':rio.

Reptrio, acho, repph'i, (reperl), repertum ; de igual.inodo

compf/rio, comph'i, compertum. (Raras vezes com forma de=

poente no presente: comperior).

Sdlio, salto, salui, rar. salii, sem supino. DesUio, desllui

(rar. desilii).

Septlio, sepulto, sepelivi, sepultitm.

V<:nio. venho. veni, ventitm. Convhiio.

;.;: Ohs. — Carecem do perf. e sup. alguns vmlios intransitivos dcri-

,vados de adjectivos. v. g\ snpei-0/o (mas swr/'n i
j os transitivos. como

moUio. sao completos) : tambcm carecem destas i'ormas os vorlios em
lino, fjiie -exprimem inclinacao, vontadc. desejo (verbos desideralivos).
v. g. duriiiilurio. estou coin vontade de doniiir.

CAP1TUX.O XXI
Supines (parffespios) IrregoSsfes d©s verbos dlepoenfes

e oyfras IrregySaridades desfes verbos

124.. Do mesmo modo que nos verbos aetivos. em alguns
depoentes o supino ou o participio do perfeito (que entra

na composieao do perf. do indie., etc.) desvia-se do presente.
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125. Na l.
a conjugacao, a qual pertenee a maxima parte

•dos verbos depoentes, tddos eles se conjugam regularmente.

Na 2.
a conjug. sao irregulares os seguintes verbos

depoentes:

Fateor, confesso, fassus sum. Confiteor, confessics sum,

-etc. (Diffiteor, nego, eontesto, sem participio perf).

' Reor, julgo
;
ratus sum. (Nao tern participio presente).

Medeor, euro, sem participio perfeito.

Miseveor. compadeeo-me, i'az, as mais das vezes. regularmente.

•vriiserttas siuik e menos ireqiientenientc vusertn* turn.

Tueor, defendo. Part. fut. tuiturus. Em lugar do per-

feito. que nao se usa, diz-se tutaius sum, de tutor. Os per-

feitos contiotus sum, intuitus sum, de contueor, intueor, sao

raros.

126. Pertencem a 3.
a conjugacao os seguinfes ver-

-bos depoentes, que podem ser elassilicados, eomO.os acti-

vos, segundo as caracteristieas : (fungor conjuga-se como a

qpassiva de cingo ;
patior como a de quat'io ; queror, questus,

como a de gero, gestum, etc.).

Fruor, gozo, fruitus ou fructus sum (ambos raro's) ; 6

.participio futuro e fruiturus. •

Fungor, cumpro, desempenho, functus' sum. •

Gradior, caminho, gressus sum. Aggredior, aggressus sum.

Labor, escorrego, lapsus sum. Gollabor.

Liquor, derreto-me, sem participio perfeito.

Loquor, falo, lociitus sum. Alloquor.

Morior, morro, mortuus sum. participio futuro e mori-

;iuri(s. Emorior.

Jsltor, apoio-me, nixus ou nisics stem. Adnttor. (Evalor,

^parir, enixa sum).

Patior, padeco, passus sum. Perprfior.

Amplector, comp lector, abraco, amplexus sum, complexus

-sum.

(lueror,. queixo-me, questus
;
.sum. Conqueror.

liingor, ranjo os dentes, sem participio perfeito.

Sequor, sigo, secutus sum. Conscquor.

Utor,- nso, usus sum. Abator. ' ,'

^''\v'
V;
t:He#r^dr,"''etc^.%.-:§^ll:

7). ;

:

'

;

\'
: "'" ''";

-.---v:;
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127- OuJros verbos em scor (v. §119):

Apiscor, atinjo, alcanco, aptus sum. E' mais usado adi-

jpiscor, ad/eptios sum. (Iv.d,isp)iscoT,hwlep>tus sum).
Defetiscor, afadigo-me., defessus sumi
Expergisc'or, desperto, experrectus sum.
Irascor, iro-rue, sem perfeito. flratus, irado; iratits swm

}

•estou irado. «Irei-me» . diz-se succensui ou suscensui).

(Meniscor). Comminiscor, imagino, commentus sum. Re.-

miniscor, reeordo-me
?
sem participio perfeito.

Ncbnciscorr aleaaco, nanctusoxx nactus sum'.

Nascor, nasco, natus sum. participio fat. e riasciturus.

Enascor.-

Obliviscor, esqueco-me, obVitus sum.
Paciscor, faeo ajuste, partus:-, sum. Compaciscor ou com-

peciscor, compactus ou compertus sitm. (De perfeito serve

tambem peptgi de pango [§ 110]).

Pr&ficiscor, parto, profechos sum.
Ulciscor. vingo, ultus sura.

Vescor, eii corno, sem participio perfeito.

128. Na 4 -a conjugacao sao irreguiares os seguirHes
verbos depoenres:

Assentior, assinto, assensus sum.
Exper lor, tento, expertus sum.

— -Metier, meco, mensus sum, ';:

Ordior, eomeco, orsusi sum.
Opperior, aguardo, oppertus (opj)er~itus) sum. . .

...' Orior, provenho, ortus sum. participio fut. e oriturus,

Obs. 1. —- No pres. do indie. omprega-.se a forma da 3.' ,r conjug.
orer-w, -oritur, ortnvir, nojmperf. do corijunt. tanto orlrer (da 4. a

) como
.ore-rev- (da 'o.

a
). (£)e adorior timpvega-tc ador'iris, ador'itur).

(Jbx. 2. — Em potior o» poeta= c alinuib prosadores empregam a-,

vezes uo
j

pres. do iudicat. poiXtur-, poiimur, e no imperf. do conjunt.
poterer, etc., pela 3. a conjugacao. " .".;

^f •. CAPITUL.O XXII

.'
. Verbos irreguiares

129. irreguiares denominam-»e 06 verlioa que,, nao falando > I a
fonnacao do perfeito e supiuo, n e desviam da forma• ordinaria na=)

clesinencias .temporals e na sua ligaeao com. o tenia. Urn destes verbos
;^eyav:ap;resentamos. : n ser
^:apresenta;dpsv;agora^ -:

:

'y-ys'V
:- --":;>

:".;i'

:

;/'- ':.>) :v'^'^:v ;

'.'-\'' ''' '-
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1) Possum, posso, conjiTga-se do modo seguinte

:

INDICATIVO

PRESENTE IMPERFEITO FUTURO IMPERFEITO

eu posso eu podia eu poderei

S. 1.

.2.

o.

pos su m
pot e s

pot OS f

pot era m
pot era s

pot era f

pot er o
pot eri s

pot eri f

P. 1.

2.
<>

o.

pos su mus
pot es Ms
pos su nf

pot era, mus
pot era fis

pot era nf

PRET. M. Q. PERFEITO

eu pudera

pot eri mus
pot eri fis

pot eru nf

PEEFEITO

eu pude

FUTURO PERFEITO

eu terei podido

S. t.

2.
o
o.

potu i

potu i sfj

potu i f

potu era m
potu era s

potu era f

potu er o
potu eri s

potu eri f

P. I.

2.
•>

o.

potu i mus
potu i sHs
potu eru nf

potu era mus
potu era Hs

potu era nf

potu eri mus .

potu eri fis

potu eri nf

PRESENTE !

CONJU
IMPERFEITO |

NTIVO
PERFEITO j

PRET M. Q. PERF.

ej/ possa
j

e u pudesse eu tenha pqdido eu Jivesse podido

pos si

pos si

pos si

m
s

f

pos i

pos
pos

id m
ie s

ie f

.potu
potu
potu

eri m
eri s

eri f

potu issc' m
potu issc s

potu isse f

pos si

pos si

pos si

mus
fis

nf

pos
pos
pos

so mus
se \\s

se nf

potu
potu
potu

eri mus
eri fis

eri nf

potu isse mus
potu isse fis

potu isse nf ;

INFIN1TO PRESENTE : pOS Se, poller IMFINITO PERFEITO : potu isse

Lev piod/'do. ''

,

Obx. — Possum e coinposto de pot (adj. pol/'s, <.: capa/.) -|- esse, ser :

o t maiitem-se antes de vogal, < assimila-sc em -sautes de_ .> Possnn e

posse sao f'orinas. sincopadas. Pobti \>6v potftti. Xao tern imper.. sup.,

. gorundio, nein part.
;
points, e adject) vo, po'/eroxo.

Conjugacao de prodesse, ser util.

E outro coinposto de sum e do prefixo pro, qui.', so cscreve prod

antes de vogal. o que da :

indicativo presente: Pro-sum. prod-cs. prod-est. pro-sumus. prod-

-estis. pro-suut.

INDICATlVO-IMPtiRFEITO

CONJUNTIVO PRESENTE :

INFINITO 'PRESENTE :

PERFE1TO-INDICATIVO :

MAIS-QUE-PERFEITO :

FUTURO PERFEITO :

I'rod-eram. etc.

i'ro-siin. etc.

Prod-essc. etc.

I'ro-lui. etc.

Pro-t'ue ram, etc.

I'rofuero. eris. etc.
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130. 2) Fero, levo, da 3.a conjugacao, toma o perfeito
tali e o supino latum de outras raizes.

ACTIVA PASSIVA

PRESENTE DO INDICATIVO

Fero, eu levo, fers, fert,

ferimus, fertis, ferunt

Feror, sou levado, ferris, fertur.

ferimur, ferimini, feruntur

IMPERFEITO DO CONJUNTIVO

Ferrem, ferres, ferret
J

Ferrer, ferreris, ferretur
ferremits, ferretis, fervent

j
ferrem%ir,ferremini,ferrentur

IMPERATIVO

Pres. Fer, ferte.

Flit.' (2.
a e 3>) ferto

fertote, ferunto

Pres. Ferre, ferimini
Put. (2.

a e 3i*)'fertor

(3.
a
) feruntor

PRESENTE DO INFINITIVO

Fer"re Ferr%

resto e regular (imperf. indicat. act. fere'bam, pas. firebar; m.-q.-
-perf. do ind. tuleram, conjunt. tulissem de tuli, etc.). De igual modo se
conjugam os cpmpostos, v. g. adfero, attulifallatum; offero, obtuti, oblatum.
Aufero (de dbfero) faz qbstuli, ablalum; refero, rettuli (retulz),\relqtum:
Suffero raras vezes faz no' pert', sustuli ; e este substituido por sustinui;
mas cprao perf. e sup. de to^o '.(§. 112) emprega-se sustuli, sublatwm.
Differo, adio, faz distuli, clilatwn ; mas. na signincaeao de «sou clife-

rente» nao tem perfeito nem supino.

COMPOSTOS DE FERO

(ab) aufero, -firs, -ferre, abstiili, oblatum,.

.

(ad) affero, » » attuli,
. allatum,

(ante) antefero, » » antettili, antelatum,
. (cum) confero, » >: » K contiili, - collatimi, '.m defero, -' ». » '' detuli, deldtum,
(dis) differo, » '"

-.>>-.V.

:

:
distuli, dilatum,

(ex);. effero, ; \»: ::'
:

•»."'.,: extiili, elaimn,

(ob)
infero, ^ ;,;::»: :: '»''' intuit, illdtum,

offero, ;."'/)> ';; :

V-'» '.:'.'.' obtiili, oblatum,
(per) perfero

.

' >>'. .;.,»":./ 'pertuli, perlaium,

(pras) prcefero » »\- :

: prcetiili, prcelatwm,

(pro)

;

proferof ' »
\ » . proiuli,' prolatum,

(re) refer

o

» »: :':' rettuli,. relatum, ~.

(sub) suffero, .... ;^.»\ \ » /t; (sustuli), ., sublatuni,
(trans) tfansfero, » .'.

'
»'...:v- traiistiui, ilranslatum,

tirar ';'-'

trazei"

;

antepor,preferir;

amontoar

;

denunciar

;

adiar

:

levar para fora
introduzir,

oferecer

;

levar ao fim, su-

portar

:

levar diante, pre-

ierir; .
,

levar a publico;
referir ;..'..-'.

sofrer;

transportar.
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131. 3) Edo, etc coma, edi, esum, da 3.
a eonjugacao (§

111), alem das formas regulares, tern tambem no pres do

indicat., imperf. do conjunt., pres. do imperat. e infimt., for-

mas encurtadas que nas letras se confundem com as formas

do verb.o sum, que comecam por es :

IMPERF. CONJUNT. ACT-
PRES. INDICAT. ACT.

EDO, EDIS, EDIT, eu COmO

es, est

,. EDEREM, EDERES, EDEKET

essem, esses, esset,

EDEREMUS, EDERETIS, EDERENT

essemus, essetis, essent

PRES. INFINIT-

EDERE

esse

EDIMUS, EDITIS, EDUNT

estis ' '

-

IMPERATIVO

PreS. EDE, EDITE

; ,
" es, este

]7jlt. EDITO, EDITOTE

_ esto, estote

Na passiva- encontra-se estur por editur e essetur por ederetux.

Estas formas abreviadas tambem se empregam nos' compostos, v. g.

comes, contest, comesse, por comedis, comedit^comedere, de comedo.

132. 4) Volo, quero; nolo, nao quero (de ne -\- volo);

m^o, antes quero (&emage,i. e magis + volo), conjugam-se

do modo seguinte:

INDICATIVO

Volo, eu quero

vis

vult (volt)

volumus
vultis (voltis)

volunt

PRESENTE

Nolo, eu nao quero

non vis

non vult

,nolumus

non vultis ,

nolunt

PRETERITO IMPERFE1TO

Nolebam, etc.

Malo, eu prefiro

mavis
tnavult

malumus
mavultis

malunt

Malebam, etc.Volebam, etc.

PRETERITO PERFEITO

Volui, quis Nolui, nao quis Malui, preferi

PRETERITO MAIS-QUE-PERFEITO

Volueram, etc. Nolueram, etc. Malueram, etc.

^MMWW^*^^
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Volam
voles, etc.

Voluero, etc.

FUTURO IMPERFEITO

(Nolam, desas.)

noles, etc.

FUTURO PERFEITO

Noluero, etc.

CONJUNTIVO

PRESENTE

(Malam, desus.)

males, etc.

Malicero, etc.

VUim, eu queira Nolim, en nao queira
veils

velit

vellmus

velitis

velint

T'ellem

velles, etc.

1 oluerim, etc.

Voluissem, etc.

noZzs

nollmus

nolltis

nolint

PRETERITO IMPERFEITO

Nollem
nolles, etc.

PRETERITO PERFEITO

Noluerim, etc.

Malim, euprefira
malls

malit

mallmits
, .

'

malltis

malint

Mallem
malles, etc.

Maluerim, etc.

PRETERITO MAIS-QUE-PERFFITO

Noluissem, etc. ' Maluissem, etc.

FUTURO PERFEITO

(como o. pret. perf.)

* IMPERATIVO

Nao tern

Nao tern

PRESENTE

Sing. :#bK ,, Plur. nollte Nao tern

FUTURO
Sing. 2 Noltto Plur. 2 wo^itote Nao tern

3 » 3 nolunto

INPINITIVO

PRESENTE
Velle Nolle Malle

PERFEITO '

Yoluisse Noluisse , Maluissem
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j;

til

; til

:,

*£

"ii

M

i

PARTICIPIO

PRESENTE

FoZens Mens ' Nao tern
.

133 5) Eo vou, Tvi, ftum, da 4.
a eonjugacao, conju-

gate do seguinte modo no presente e nos tempos formados

do presente

:

IND1CATIV0 CONJUNTIVO

PRESENTE

Eo, eu vou, is, it,
' Earn, eu ya, eas, eat,

Imus, itis, sunt eamus, eatis, eant

PRETERITO 1MPERFEITO

Ibam, eu m
}
ibas, ibat, Irem, eu fosse, iria, ires, wet,

ibamus, ibatis, ibant. irernus, iretis, trent

FUTURO IMPERFEITO

Ibo, eu irei, ibis, ibit, Iturus (a, urn) sim, etc.

ibimus, ibitis, ibunt f :

IMPERATIVO ^ INFINITIVO

PRESENTS PRESENTE

Sing. 7; Piur.^e Ire

FUTURO PERFEITO

Sing. 2. a e 3.
a Ito

.

Isse

Plur. 2.
a itote, o.

a ewnio
.

PARTICIPIO PRESENTE GERUNDIO

lens, euntis, euntem, etc. , Eundum, etc.

resto forma-se regularmente de ^ (iveraro- ou leram, iw'ssc ou

v'.sse, etc.) e itum (iturus esse). . , .

De igual modo se conjiigam os compostos os quais de ordmario

fazem o perfeito em ii e nao em ivi, v. g. a&u (§ 93, a). Alguns deles

(adeo, coeo, into, prcetereo) tomam significacao transitiva e tern passiva

eompleta : _ 7_ ^ . 7 , ,
•

Indic. pres. acleor, adiris, ad'Uur, adwmr, adinuni, adeuntai .
im-

port', ad'ibav, etc. ; f'ut. ad'ibor, adiberis, etc.
;

Conjunt.. pres. adear, etc. ; imperf. adirer, etc.
;

Imperat.,' pres. adire : fut. sing, adilor, pi. adeu.ntdr.

Infinit., pres. ac/n'i
;

Partic . pert, aditus :

Gerundivo : adeundus.
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COMFOSTOS DE eo

abeo,

adeo,

eoeo,

eircumeo,

exeo,

ineo,

pereo,

prsetereo.

prodeo,

redeo,

subeo,

transeo,

veneo (venum 4- eo

'/«. ire, if, tt-Uill, ir-sc embora, retirar-se
;

?'s, ire, ii, i turn, ir a ou para, dirigir-se
;

is, ire, a, 'itum, reiinir-se ; ~

is-, ire, a, i turn. rodear, percoi-rer
;

is, ire, a, i turn, sail-

-;

is, ire. a, itum, entrar em
;

is, ire, a, ( i turn), perecer ;

is, ire, a, Itum, passar alem, omitir
5

is, ire, a, ttum, apresentar-se
;

IS, ire, a, ttum, voltar

;

is, ire, a, ttum, aproximar-se, suportar

;

is, ire, vi, 'itum, passar alem
;

IS, ire, a, itum, se'r vendido.

De eo, como se ve, vein tambem veneo [venum eo), sou vendido, que

se emprega como passiva de vendo (da passiva de vendo os bons auto-

res" so empregam part, venditus e ger. vendendus, assim como da

passiva de perdo so perditus e perdendus, servindo, no mais, pereo 'de

voz passiva de perdo) e se conjuga como os outros compostos.

So composto ambio se conjuga todo regularmente pela 4.a con-

jugacao,- v. g. part. pres. ambiens, ambientem, ambientis, etc. (No imper-

i'eito faz as vezes ambibam).

1341 Como eo eonjuga-se queo, posso, e nequeo, nao

posso, mas sem imperative) nem partieipio do, futuro (tambem

o do presente e iuteiramente desusado na linguagem usual)

nem garundio.

135. 6) Fio, sou feito, torno-me, passo a ser, eorres-

ponde como passiva a facio, do qual toma partieipio per-

feito, gervmdivo e os tempos compostos. No mais afasta-se

mui pouco da eonjugacao regular.

INDICATIVO CONJUNTIVO

PRESENTE

Flo, fis, fit

(fimus, fitis), jiunf

Fiam, fias, fiat

fiamus, fiatis, fiant

PRETER1TO IMPERFEITO

F'ltiba-m, fiebas, etc. Fu-rem, jieres, etc.

FUTURO IMPERFEITO •

Flam, fies, etc. Nao tern
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II

IMPERATIVO INFINITIVO

PRES. siog. Fi ; plur. fite PRES. Fieri

(Factus sum, eram, etc.)

Obs.— Sobre os compostos, v. facia. Confieri so tern coii.jit, <-on-

nat, confieret ; detieri so tem defit, defiunt, deficit.

* QUADRO GERAL DOS VERBOS IRREGULARES
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memini, etc. • ocli, etc

memineram oderam
meminero odero

.

CAPiTULO XXIII

Verb©§ defec&ivi

136. Vao ser apontados os verbos que nao tern presente

ou que so se usam em uma ou outra forma.

1) Coepi, eomecei, memini, lembro-me (commemini), e

odi, aborreco, nao se usam no presente nem nos tempos for-

mados do presente. perf. de memini e odi tern a signifi-

.
cacao de presente, o pret. mais-que- perf. a de pret. iinperf.

e o fut. perf. a de fut. imperfeito. Tambem e costume jun-

tar-lhes novi, eonheco,, Conjugam-se do seguinte modo :

INDICATIVO

PERF., ca'pi, ca'pisti, etc.

PRET. M.-Q.-P. cozperam

FUT. PERF. cinpero

CONJUNTIVO

PERF., FUT. PERF. ca'perim, meminerim oderim

PRET. M.-Q.-P. ccepissem meiAinissem odissem

IMPERATIVO

Nao tern FUT. Sing. 2 memento Nao tern

Plur. 2 mementote

INPINITIVO

PERF- cwpisse meminisse odisse

PARTICIPIO

PERF. PAS- cmptus. Nao tern {osus, antiquado)

FUT. ACT. cozpturus Nao tern osurus

Obs. — De onus, que tern significaeao acliva, encoutratn-se os coin-

postos c.cosus, perosns, que aborreee.

(Jwpi encontra-se tambem na passiva, capitis sum, uni-

do a urn infiuitivo passivo, v. g. urbs atdificari cwpta est

;

mas diz-se tambem cudificari cCBpit.

Obs.— De presente de ccepi serve incipio (Incepi, inception, de c.cr

pio) e (monos ve/.es) occYpio (occepi, occeptum), e tambem instituo.
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137. 2) Aj.Q, digo, digo que sim, emprega-se nas for-

mas seguintes

:

PRES- INDICAT-

Ajo, a/is, att

:

—

— ajunt

PRES- CONJUMT.

— Ajas, ajat

ajant

IMPERF- INDICAT- ' PARTIO PRES-

Ajebam, ajebas, ete. Ajens (adjeetivo : afirmativo)

3) Inquam, digo, emprega-se nas seguintes formas

:

INDICATIVO

PRESENTE

Inquam, inquis, .inquit,

inquimus, inquitis, inquiunt

IMPERFEITO

Inquiebat

FUTURO

Inquies, inquiet

PERFEITO

— Inquisti, inquit *

IMPERATIVO (raro)

Pres. sing. Inque Fut. sing. 2. Inquito

Obs.— Inquam, nas narracoes, tarnbem se emprega coino per-
feito.

4) infif so se emprega na 3. a pessoa do pres. do indicat. ou so n.a si-

gnlficaeao de «comeca a falar». ou com una infinitivo, ordinariamente
que designe uma falta (v. g. laudare, percontari injit). (E' arcaico e

poetico). -

138. 5) Fari, faiar, (depoente da l. a cohjug.) com os seus compos-
tos (aclfari, effar-i, prcefari, -profari) e usado nas seguintes formas (mas
as que . vap em parentesis so se encontram nos compostos).

INDICATIVO

— — Fatur, fala

(fdmur, faminij -

(Fabar, etc.)

PRESENTE

IMPERFEITO

CONJUNTIV'O

Nao tern.

(Farer, etc.)



MORFOLOGIA <j?

PRETERITO PERFE1TO

Fatus sum, etc. Fatus sim, etc.

PRETERITO MAIS-QUE-PERFEITO

Fatus eram, etc. Fatus essem, etc.

FUTURO'

Fabor ffaberisj, fabitur Nao tern.

(fabimur).

IMPERATIVO INFINITIVO SUPINO (segundo)

PRES. Sing. Fare preS. Fari Fatu

PARTICIPIO

PRES. Fantem, fantis, etc. (sem nominativo).
PERF. Fatus, fata, fatum.

GERTJNDIO
: Fandi, fando : GERUNDIVO : fandus,.a,

urn, (v. g. fanda atque nefanda).
verbo simples e arcaico e poetieo.

lor. 6) Selveo, (estou sao e salvo, salvus) so se emprega n.as saii-
daeoes

;
no imperativo salve, pi. saloete (fut. sing, salveto), no-infinit. na

locucao saluere He) jubeo, e no fut. do indic&Csalcebis (nas saildacoes
que se mandam por escri'to).

Com _
a mesma significacao encontra-se o imperativo ape (have),

pi. avete, ,hxt. sing, aveto ; raras vezes avere jubeo.
Coino imperativo eucontra-se tambem a forma totalniente arcaica

cedo, da ea'! (cec/o librum), dize ! fceeto, quid faciam)..

Obs. — De ovo, don gritos do alegria, so se encontra de onlman'o
o part, ocans

; nos poetas tambem se acha ovat, ovet, orarcL

CAPfTULO XXIV

Verb©s imp<ess©aiis

.

' 140. Sao sempre impessoais (e nao so em uma ou ou-
tra significacao)

:

a) os verbos que designam fenomenos meleorolo-
gicos, v. g. ningit, neva ; pluit, chove : igualmente os dois
incoativos lucescit fillucescit), vai ama»hecendo

;
e vesperascit

(advesperascitj, vai anoitecendo.
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b) os seguinfes verbos da 2.a conjugacao :

Libet, agrada, libuit e libitum est (como semi-depoente),.

ColUbet.

Licet, e lieito, licuit e licitum est.

Miseret (me) tenho compaixao, sem perfeito ; tambem

se diz miseretur, miseritum est.

Obs. — Diz-se tambem pessoalmente misereor. (Miseror, miserari>

signifiea as'mais das vezes: deplorar).

Oportet, enmpre, oportuit.

Piget, custa, desagrada, (piget me, cus,ta-me), piguit e

pigitum est.

Pcenitet (on pcenitet) (me), pesa-me, arrependo-me, pce-

nituit.

Pudet (me), envergonho-me, puduit e puditum est.

Tcedet (me), estou enfadado, enfastiado, nao tern perfei-

to 5 o perf. e substituido pelo composto pertcesum est.

Obs. — Decet, fica bem, perf. (decuit);, .e dedecet, fica mal_ (perf. de-

decuit), nao sao propriainente Impessoais,
;

porque podem reienr-se a um
sujeito determinado, e empregam-se no plural (omnis eum color decet7

jsarva parvum decent), mas so se usarn na o.a pessoa, porque nao se po-

dem aplicar a pessoa que fala nem aquela com quern se fala.

c) Refert, importa, retulit (de fero ; difere de rlfero na

quantidade da primeira silaba).

141. Os verbos impessoais (e os que as vezes se empre-

gam impessoalmente) conjugam-se regularmenter eonforme ao

pres. e perf. ; mas em virtude da sua signifieacao nao tern

imperativo, nem supino, nem partlcipio ; de alguns
?
porem,

acha-se o partic. perf. pas. na forma neutra, unida a est, etc.

Assim oportet faz no indieativo : oportet, oportebat, oporiwit,

oportuerat, oportebit, oportuerit; no conjuntivo : oporteat,

oporteret, oportuerit, oportuisset ; no infmitivo :
oportere,

oportuisse.

Obs.— Todavia de libel, licet, pcenitet, pudet, encontram-se partici-

pios com signifieacao e empre°;o um pouco diferentes v. g. Ubens, que

faz uma coisa de bom grado ; ^licitus, lieito (tambem ha liciturum est,

liciturum esse, e o imperat. licelo, seja permitido)
;
pudendus, de quo

iios devemos de envergonhar
;
poenitendus, de que nos devemos arrepeu-

- der,- e o gerundio (agi) ad poxnilendiun, a arrepender-se
;
pudendo, ten-

do-se vere-onha. ,' :
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CAPiTULO XXV
salawas invariaveis

a) Preposicoes

142. Umas preposicoes regem acusaHvo, outras regem
ablaHvo, e outras regem acusafivo, quando ha movimento,
e ablaHvo, no caso' contrario,,

I'HEPOSICOES CONSTRt'UiAS COM ACUSATIVO

ad, a, para
advcrsuni,\
adversus, J.

contra'

ante,

apud,
circitcr,

diante de
junto de
cerca de

circa,
\

circinu, j

a volta de

cts, 1

cilra, J

aquem de

.II

a, ab, abs,

absque,
coram,
cum,

de, desde
sem
em presenca de

contra, contra
erga, para com
extra, fora de
infra, abaixo de
inter, entre
intra, dentro de
juxta, ao pe de
oh, por causa de
fiencs, em poder de
per, atraves de

PREPOSICOES CONSTRUIOAS COM

de,

e, ex,

prce,

de, acerca de
de, desde
diante

pone,

post,

prater,,
prope,
propter,
secundum,
supra,
ultra, \
trails, J

versus,

pro,
sine,

tenus,

atras de
depois de
exceptd, alem de
"perto de
por causa de
conforme
acima de

alem de

em direccao a.

a favor de
em
ate.

Ill PREPOSICOES COM 'ACUSATIVO OU A11LAT1VO .

in,.^para, em
|

sub,, para (debaixo)
|
super sobre,

| supter, debaixo de.

As particularidades da eonstrucao destas preposicoes
ensinam-s.e na SINTAXE. '

.
' ,

Obs. 1— Algumas preposicoes tambem se empregam eomo adver-
bios, sem se Hies juntar um caso, v. g. coram, pessoalmente, face a face,
ante, cirtiter, etc.

^Ad, nas eifras, emprega-se adverbialmcnte, com a signiiicaeao
de «cerca de, pouco mais ou. menos» sem infiuir no caso do" numeral,
v. g. ad duo milia et octingenti. •

" ®PS ' 2~~Pel° contrario alguns adverbios usam-se as vezes eomo
preposicoes, a saber, com abl. : palam, publicamente, em presenca de
(populo) ;

proc.ul, longe de (procul mari,"mais frequentemente procul a
mart); (simut his, poet, por simvl cum his);— com ac. clam, as escon-
-didas de (clam patrem

;
raro com abl.).

*""' Obs. 3— A ad e a in com ac. junta-se versus colocado depois do
ac, no sentido de «na direccao de», v. g. ad Oceanian versus. De igtial
modo junta-se versus ao ac. dos nomes de cidades na indicaeao de um
movimento, v. g. Eomam versus ire.

Obs. 4— Como preposicao com gen. emprega-se, mas raramente,
ergo (por causa de), colocando-se depois do gen. : victories- ergo, illrusergo.
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Q(jS _ o As proposicoes empregam-se sempre antes dos casos

quo regem, com a excepeao dc versus, «.em direccao», que, como se disse

na obs. 3, se emprcga sempre depois do caso acusativo, e tenus, «ate»,

que se pospoe ao ablatvvo (v.g. pectore tenus). Tenus rege as vezes

ii-enitivo, v. g. crurum. tenus (Yerg.).

Obs. 6— Antes 'do vogal emprega-se sempre ab, antes de consoante

a ou ab; antes de te tambem se diz abs : abs te.-
^

Absque, sem (no latim arcaico : absque te si esset, se nao ioras tu).

Qls. 7 — Cum une-se como enclitica aos pronomes pessoais, ao

prouome reflexo e ao relativo e interrogativo : mecum, nobiscum, secum,

quocum. quibuscum. Pode, contudo, ser tambem posta antes do pronome

relativo e interrogativo, v. g. cum quo, cum quibus. (Mecum el cum F.

Scipionej.

b) Adverbios

143. Os adverbios latinos, do mesmo modo que em por-

tu'gues, podeni ser de tempo, de.lugar, de modo, Ae'quanti-

dade, e de opinido.
I — DE TEMPO

Hodie, hoje

Hori, ontem
Nudiusferlius.ante onlcm

Cras, aina'nha

Perandio, ci. de amanha
Nodu, de noiie

Olim, outrora

Quondam, outrora

Dudum, ha muito tempo
Jamdudum.lia muito tempo

Jampridom,harr.uitotcmpo

Nupor, ha pouco
Turn, entao
Tunc, »

Nunc, agora
Jam, ja

Slalim, imediatameute
Brevl, brevemente
Propodiem, em breve

Mox, logo

Tandem, fhialmente

Denique, »

Demum, »

Pridie, na vespera
Postridie, no dia seguinle

Mane, de manha
Vespere, a tarde

Inferdiu, de dia

Unquam,cm alguin tempo

Nunquam, nunca

Semper, semffre

Colidie, todos os dias

Quotannis, todo30sand5

Diu, por muito tempc
Aliquandiu, p. alg. tempt

Tandiu.por tanto tempc

Parumper, p. poueo tempc

Aliquando, as vgzes

Saape", muitas »

Inierea, entretanto

II—DE LUGAR

Prone

hie

isie

rile

Ubi ? onde ?

stic

aqui

al

ali

ibi ali

ibidem ali mesmo
alius alibi nouua par.e

qui

quicumquo

aliquis

quis

quisque

uterquo

ubi onde
ubicumque cm q q

parte C\

ubi ? onde ?

alicubi em alg. parte

(cubi) > » »

ubique em toda a p
(oris fora

QUO-? para onde ? Unde? donda ?

DEMONSTHA It VOS

hue para aqui

isluc para ai

illuc para ali

para ali

eodem para alinicsmo

alio p.outraparte

hinc

isiinc

KKLATIVOS

daqui
dai

ihinc dali

.nde dali

indidem dali mesmo
aliunde doutra parte

quo paraonde
quocumquepara q.' q

parte q

in'J"i:hrogativos

quo ? para onde ?

indhi- ratios

Qua ? por onde ?

hac por. aqui

islac por at

iliac por ali

por ali

dem p. ali mesmo
alia p.outraparle

aliquo para alg. p.

quo " B 'y

utroque p.osdoislados

(oras para fora

alicundedoutrapartekliqua por alg. parte
j

(cunde) » » [qua " " "

undiquo de t. OS lad.!

uirinquo dos doisladosf
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Ohs. — Os adverbios que exprimem relaeoes reciprocal de lugar e
de que se formam adjeetivos no eomparativo e superlativo (§ 53)". tern
como adverbios os correspondentes graus eomparativo*. v.' s. pvope,
propius, froxime ; -intra ; interius, intime.

Ill— DE MO.DO .

144. a) Formam-se geralmente advSrbios de modo dos
adjeetivos da l.a e da 2. a elasse substituindo os genitivos
terminados em i on is, por e on ifer, respectivainente.

b) ablativo e o aeusativo do positivo, e o noininativo
neutro dos adjeetivos no eomparativo tambem se empregam
as vezes eomo adverbios de modo : crebro, multum, gravius.

c) Ha adverbios de modo formados com im, itus e fa-
Ham : radicitus, pela raiz ; bifariam, em dois lugares.

CM E

Bene, bem
Male, mal
Vere, verdadeira/Kc'rt/c

Perfecte.perfeita.

.

Sincere, sincera. .

.

Praacipue, principal

Impigre, diligentc.
Aspere, aspera. .

.

Fi/me, lirme. .

.

Rapide, rapida

km O

Perpetuo, perpciiiamcn/f

Subifo; subila. .

.

Certo, cei'ta

Crobro, frcqtiente. .

.

Falso, falsa. .

.

Morilo, mereci'da..

.

Raro, raranicnte. .

.

Primo, prirneira..

.

Sedulo, sincera. ,

.

Tufo, euidadosa. .

.

cm TER

Utiliter, iHihiientc

Brev.fer, breve. . .

Simpliciler, simples. . .

Felkiter, feliz. .

.

Acriler, forte. . .

Celorifer, rapida. .

.

Prudenter, prudente.it
Eleganfor, elegante...
Constanfer, constante.,,

Doligenfer, diligente...

km IM

Confesf!fn,imedialaM£flte

Praserlim, principal...
Raph'm, arrebatada. .

.

Furtim, furtiva. .

.

Cerfatim, a. porfia
Cursim, de corrida
Parfim, em parte
Passim, aqui e acc-la"

Paulafim, a poucoepouco
Vicissim, a vez.

A ixnica flexao que tern os adverbios e a dos graus de
eomparacao. Em geral, gozam desta propriedade so os adver-
bios formados,. com as terminacoes e (o) on ter, de adjeetivos
qne tambem tern graus de eomparacao.

eomparativo do adverbio e, neste caso, semelhante
ao do adjectivo no nominativo neutro, e o superlativo do
adverbio e formado eomo o do adjectivo, mas com a termi-
nacao « em vez de ms.

'

v. S- docte (doctus)

aigre (wger)

fortiter (fprtis)

acriter (acer)

audacter (audax)

facile (facilis)

doctius

cegrius,

fortius

acrius

audacius

facilius

doctissime

aigerrime

fortissime

acerrime

audacissime

facillime

Obs. — De tuto forma-se tutissimd, e de merito, meritissimo.

Quando o adjectivo e irregular ou incoinpleto nos graus de com-
paraeao, o adverbio e-o tambem e do mesmo modo, v. g. bene (bonus),
melt as,, opium; male (lualus), 'pejus, pessime ; multum (parte neutra do
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if

v:

adjcctivo cmpregada como adverbio), phis, plur/mum
;
parum (parvus),

minus, minime (minimum, conio indicacao de mcdida : minimum, distat) ;

delerius (deter/ or), deterrime ; ocius (ocior), oeissime
;

potius (potior),

potissimum ;
prius (prior), prinwm e primo (propriamente ac. e abl.

n cut.') ; holt, (no

v

lis), novissime.

Havemos de notar em particular mac/is e maximc de magnus, usa-

clos unicamentc no comparative) e superlativo, e tambem uberius, uber-

ri/me, de uher. Valde (por valide, de validus) i'&z validius (poet, e rar.

valdivs), validissime.
.

Dos outros adverbios so os seguintes tem graus de comparacao :

Diu, por muito tempo, diutius, diutissime.

NTtper, ha pouco, nuperrime, sem comparativo.

Scepe, muitas vezes, scepius. scepissiine.

Semis, de outro modo, nao'bem, setius (seems), (non, nihilo.se tins,

nern por isso menos).

Temper/ (tempori), a tempo, temperius.

IV — DE QUANTIDADE

Mulium,
Valdo,

Admodum,
Summopere,

Magis, mai?
Parum, poUCO
Minus, menos
Saiis, bastante

Nimis, e:ree3sivamente
Plus, mais
Plurimum, muito
Aliquantum, algum tanto

lam... quam, tSO. . . quao

V — DE OPINIAO

} — Afirmacao 2 — Nega<;ao 3 — Duvida 1 4 — Infarrogaijao 1

Profodo, ccrtameutc Non, nao Forte, por acaso
J
Ne ? porventura?j

Cerloi „ Haud, » Forlasse, ] 1 Num ? » ' 1

Cerie
t

» Ne, Forsan, | talvcz
f
Nonne ? » j

No, » No. . quidom.ncm scquer ForsHan, j Ulrum ?... » J

Sane, . Nequaquam, 1 de ne- . ..an ? » ...ouj

Quidam, » Minime, nhum Quare ? porque ? j:

Equidem, » Haudquaquam, 1 modo Quid ? o que ? j

Etiam, Sim Nondum, ainda nao Cur ? porque ? j

lla, »

j

Palavras ini errogativas j

I - Adverbios 1
II — Pronomes e Adjectivos

j
cur, quart, quid?

J
,

I quanioorem r I

r ^

quis, qua?, quod, ou quisnam ? quem ? j

a) de causa qui, qua?, quod ? qual ? |

\ quin ? porque rao ?

[ queinadiHodiim ? 1

1 , , } como i

X quomodo f J

uter, utra, utriim ? qual dos dois ? |

b) de tnodo

quantus, a, uin ?,quaogrande ?

qnotus, a, utii ? quantos ? ]

qualis, e ? qua! ?

( quantum ? quanto ? quot ? quantos ? .

i

c) de quan-
1
quam ? quao ?

tidade
]
quam multi, a\ a? que numero?

1 quolieiis ? quantas vezes v III — Parhculas especiais

I quando ? quando ?

1
quandiu? ha quanto tempo ?

] quanditdum? durante quanto
d) de lern

ne ? porventuia ?

num? » (Eapcra a resposta: nao)
po

[ tempo 1
utruin, . . an. . .? se porventura... ou se...

|
1 uln. quo ? onde '

If) de lugar unite, donde ?

[ qua. por onde ?1 •
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<) Conjun?6es

145. As conjungoes dividem-se em coordenativas, se li-
gam palavras ou oracoes da mesma uatureza, e subordina-
tivas, se ligam oracoes de natureza diversa, dependendo
umas das outras.

COORDENATIVAS

1 — CopulaUvas

jet, ac, l

j
que, atque j

e

Uuoquc I
'ambcm

j
item, outrossim
nee 1

\neque f

nem

I
et... et... nSo so. ..

mas tambem. .

.

|
cum., .-turn. . . nao

so. . . mas. .

.

nee... >icc... ; nem.
nem. .

.

2 - Disi

aut
vel

ou
sine

sen
necne, ou nao
stve.. sive ; seja.

seja..

.

3 — Adversafivas

at, ast
atqiii

sed
anient

vera

verum
celerum
tamen
attamen

mas,
porem

kodavia

verumtamen, con
tudo

-onclusivas

erS ' igitur

itaque
eo, proinde
idco, prop-

lerea

idcirco

quocirca
quare
quapropter
quamobrcm

por
tanto

por
isso

por
isso.

pelo

que

5-D emons.-causais

nam
namquc
enim
eleitim

quippc
nempe

porquan
to,

com efei

to,

pois

II — SUBORDINATIVAS

1
•— fnfegrantes

III, 1

quod, (

<) ue >

ne,
]

qui,,,.
J

na°

^ — Condic

si, se
sin; mas se
ni, ] se nao,
nisi,

J a nao ser que
dum, 1

modd, 1
contanto

dumnwdo, ^ue

3 — Caus

quia 1

quod j
P0rCS

Ue

quoniam
quando.
quandoqui
dem

siquidem
cum, como, pois que

visto que,
ja que

Fin a is

ul, para que

ne, para que nao

quo, para que (com os\

comparattvos neu-
Iros: melius, faci-

lius, etc.)

7 — Temporal's

cum, quando
dum, donee \ ate que,
quoad J emquanto
antequam 1

priusquam j
antes <^e

8 - Comparaiivas

ul, uti, stent,

ceu,quemadmo
dum,

tanquam,
quasi ul si,

postquam 1 , . Ivelut si
PoJeaquamY^^^eac si,

ut, ubi (primum), logo|»o« scats ac si,

.<5ue \perinde ac si,
simu/ ac ) logo queXproitide ac si,

atque f apenas' Iproindc quasi,

como
se

CT'*-"" Xa SIX 'I

,AXE ensinam-se os modos em que as coniuiK-oes
teiu os verlios, '

<l) Interjeieoes

146. Chamam-se interjeigoes as palavras e frases que
exprimem sentimentos ou emocoes subitas.



104 GRATV1ATICA LATINA

As inter] eigoes sao :

1) De alegria : oh ! to ! evax ! cvoe

2) » dor': ah ! hei ! hen ! ehca ! ai ! ui !

3) » indignaeao : fro ! proh ! oli ! ah !

f

4) » admiracao : hid ! papce ! ah ! oh ! eia; ena pa;

5) » ameaca : vce ! ai ! vce mihi ! ai de mim !

6) » chamamento: oh! heus ! hem. ! 6, 61a ! pst! psiu!

7) » de desejo : utinam ! oxala ! quern dera !
.

8) » exortacao : eia ! euije ! eia ! bravo ! apoiado !

_

9 » aversao: apaeje! phui ' fora ! arreda ! morra :

Obg — Empreo-am-se tambem como interjeicoes « iocucoes in-

teriectivas : age ! agile ! coragem / Iiercle ! hercujes, -meherrle
!
mehermk !

2S. / (abrev/ ,le me Hercules juvet !)
por Hercules ! (jura.nento d«,

homens), meeastor ! ecastor ! por Castor ! (juramento de mumeres), ,m-

dius tidhis ! pela minha i& ! edepol ! (abrev. de per cedem Polhicis !),
*•«,

(abr.V/ -i;/s /), socte? / )abr. si etudes .'), etc.

FORMACAO 'DAS PALAVRAS

Raizes

147. Denominam-se raises os elementos significativos irreduti-

veis da linguagem. As palavras formadas imediatamente de uma raiz

chamam-se palavras primiMvas, v. g. Mj-a ifugida, formado da raiz

latinaM com o sufixe primario «a» (e sera desmenciadecaso) ;i;cs-fo-*

(fato), formado da raiz ves com o sufixo primario «fo» a que se junta a

desinencia « do nominativo ; dux (^duc-s, guia) ormado da raiz du,
;

com a desinencia s do nominative Geralmente falando, uos verbos «,

que melhor se reconhecem as raizes.

Por uma abreviacao de expressao diz-se muitas vezes que urn

nome e formado de urn verbo (v. g. series de sero), em lugar de se dizer

que e formado da raiz daquele verbo [series daraiz que vemos em ser-o).

Obs — Alem das raizes que exprimem uma accao ou estado (raizes

caributivas), ha tambem raizes que encerram -uma simples indicacao

{raizes demonstratiuas) ; delas se formam as palavras pronommais (v.
Jj.

i-bi, ta-lis) e a maior parte das desineneias da declmacao e conjugacao.

Palavras derivadas

148. Das palavras primitivas formam-se p>akwras derivadas:
por

meio do adicionamento de sufixos secundaria De uma palavra den-

vada pode novamente formar-se outra palavra denvada, assim de amo

vem amabilis e de amabUis vem amabihtas.

As palavras formam-se por : composicao e derivacao.

a) Composicao

a) A primeira parte de uma .palavra composta, pode ser:

I) um nome (i. &, o tema de um nome), v. g. caus-i-dicv°

(causa), corni-ger (cornu), magn-animus (magnusj.

l.S
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2) urn adverbio, v. g. male-ficus (male), bi-maris (bis).

3) uma preposigao, v. g. de-tineo'.

4) uma das particulas charaadas prefixos' insepardveis, a
saber : amb, em volta : dis, para diversas partes ; re, (rad),

para tras, de novo (re); se, a parte, v. g. ambc^o, roo em roda
?

discerjjo, despedaco, recedo, retiro-me
;
secedo, separo-me.

5) .a particula negativa in, v. g. in-doctus.

6) um verbo unido a facio, v. g. cale-facio (caleo).

Deste modo, a composicao faz-se principalmente por tres pto-
cessos :

1 — pela reiiniao dum PREFIXO e cluma palavra simples—
redire, regxessar

;

II — pela JUSTA.POSICAO de, duas palavras simples — res-pu-
blica, a republica

:

III— pela reiiniao de DOIS BADI CAJS — agricohi, agricultor.

* Modelo ds composicao e derivaceo

Verbo ve.ni.re, vir

ven-lio,
j

hegada j Advtnio, chegar

ven-to, vir Antevenio, vir diante
freqUente-! Circumvenio, rodear
mente I

vent-ito,\'\i\

freqtiente-

mente

Darivados Composfos Darivados de compostos

Cotivcnto, rettnir-se

Devenio, chegar
Evenio, chegar

Invenio, encontrar

Inlerveiiio, intervir

Obvenio, sobrevir
Pcrvcnio, chegar a
Poslveniens, que vem depois
Prcevenio, preceder
Provcnio, vir para diante
Revenio, tornar a vir

subvenjp, sobrevir

supervenio, sobrevir
transvcnio, vir doutro lugar

advcna, estrangeiro
advenlus, vinda
advento, chegar

comma, estranjeiro f
'"^W"'*"*, inconvenient

conveniens, conveniente
c<"1™ni<;t>ter, conveniente:

t coiivemexfia,c<mvem£nch

j
conlio, assembleia

convenlas, assembleia | cotitionor, proclamar
conventio, assembleia | concionaior, orador

I [ contionalis, de assembleia
|
eventus, acontecirrlento

/ inventio, invencao
{inventor, inventor

J interventus, intervencao.

I intervcntor, fiador

proven/us, producao.
revenio, tornar a vir

subventio, ajuda
snbvento, socorrer
siiperventus

, chegada

I— POR PREFIXOS

A maior parte dos preJixos, eomo se disse, sao preposieoes (pre-

fixos separdeeis) e am, dis, re, se, e tambem ve, ne, in (prefixos inse-
parcweis).
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QUADRO DOS PRiNCiPAIS PREFiXOS

Formas dos profrxos jdeia expressa

(a, abs as, au)
J separacao

ad I direccao

(a, ac, ag, af, al,j tendfincia

an, ap, £r, as, at)] adicao

amb (am, an) a volta

fenU) }
diante, antes

(circu) J
a volta

cSmfcurri], lcompanhia
(co, con, col, cor) J reiiniao

i- /„; a:-.\ \ afastamento
de [oil del >

,
, .

1 '
J dc cima para baixo

"1

Exempios da composi^ao

dTs

{dif, dir, dl)

1 separacao

J negacao

ex 1 saida

j afastamento

Tn

(im, il, ir)

\ em, sdbre

J contra

.Tn

(im, ir, ill, i)
\ negacao

infSr

(intel)
} entre

nS' (nee, neg) negacao

d diante, contra
(oc, of, op, os, o

pSr

,
(pel)

1 atrave

1 coinpliipletamente

prss diante, muito

pro 1 em frente

(prod, on pro) j por

post (po)
j
depois, atras

rS

(red, rep)

ss (sfd)

sub (auc, suf, 1

sug, sum, sup, | sob, debaixo
sur, sus, sn) J

s'upSr (supel)'
j
sdbre

(tfa'Trnn)
Jparaalemdc

Tpara tras

1 repeticao

separacao

abjicio, lancar
l

longe

aufero, retirar

advenio, chegar
appcllo, arribar
adjicio, junior

ambio, envolver

antevenio, prcceder

antapono, preferir

iircumvenio, envolver

circumeo, ir. d volta

comes, enmpanheiro
collega, colega

deduco, conduzir
dajicio, lancar de alto

djssolvo, dissolver

dissimilis, dissemelhanle

exeo, sair

ejicio, repelir

ineo, eutrar
illudo, insultar

injuria, injustica

irrittis, vdo

interjicio, entrepor

inforeo, per'ecer '"':

nefas, interdilo

objicio opor
opprimo, oprimir

pervenio, chtgar
psrficio, acabar

praafero, preftrir

projicio, lancar em /rente

provideo, prever

poslbabeo, colocar depois

rajicio, rejeitar

robellis, rebelde

secedo, retirar

subjicio, submeter
succedo, aproximar
suipicio, olhar para cima

supervenio, vir sobre

fransjicio OU
Iransfuga, transfuga

vesanus, insensato

abeo, ir-se

(as vezes : abstuli)

accola, habitants

arripio, tomar
af finis,- parentc

amplector, abracar

anlicipo, avancar
anfistes, che/e

circumago, conduzir.

circueo, ir em volta

coeo, rcimir-.se

corripio, tomar

dehisco, abrirse ]

descendo, descer

dirimo, separar
dimito, mandar

exsul exilado

effero, levar de

impello, lancar contra
irruo, atirar-se a

imrnensus, imeitso

ignarus, ignorante

intervenio, intervir

intallego, compreender

nagotium, trabalho

officio, por-se diante

ostendo, mostrar

pereo, perecer

pe?maguus, muito grande

praaclarus, muito iluslre

prodeo, ir em /rente

profanus, pr'bfano

pomcerium, recinto

radeo, voitar

ropperi, eu encontrei

seditio, sedicdo

suburbanus, suburbano
sufficio, bastar

surgo, levantar-se

supellex, inobilia

(rajicio, lancar alem.

trado, entregar

vacors, furioso.

Alreracoes dos prefixes na compo.sicao

Em composicao com verbos e outras palavras, que comeeam por

consoante, algumas preposieoes experimentam mudanca .na sua eon-

soante final, particularmente em virtude da assiniilacao corn a con-

soante seguinte (§ 5). Gun (0072) ainda antes de vogais se modifica.

Ab. Abscedo] abscondo, [cedo, condo) : aufero, aufugio (fero, fugio,
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mas afui,
x
afore, ou abfui, ad

>
fore, de absun/) ; amoveo (moveo), asporto

{portoj, abstineo (teneo), avcldo. Ab em todos os outros casos : abdo,
-a-blito, abnego, abrddo, absuino.

Ad. d nuicla-se nas eousoantos que so veem nas palavras se-
gui rites : accedo, affevo (melhor adfero), aggero, cdlino, annoto (melhor
aclnoto), appareo, acqiuro (inellior adqidro), arrogo, assTimo, aspricio,

attingo ; coutudo o rf. conserva-se do ordinario antes de m (admiror), e
sempre antes de ./ e v (adjacco, advc/'/o) : todavia alguns escrevem ad-
•cedo, adje.ro, etc.. e particularmonte adspicio.

Ex. Effero (aa lingua arcaica ccfe.ro), cxisto (tandiem-se escreve
V

.
-ex-sis to), exspecfo (e expecto). (Edo, egero, duo, emoreo, enato, ertr/o, eve/w

;

mas excedo^ expedio, exquiro, extcndo).

In. Imbibo, immergo, imporlo (antes de b, p, m) ; illino, irrepo ; nos
mais easos nao s<y modifica. (Coutudo tainhem se acha escrlto inbibo,

-etc.). (Indigeo, indipiscor, de uina forma mais antiga in da).

A partieula negativa in antes de consoante sofre as mesmas mo-
dificacoes que a preposicao in, v. g. irrifus de in e ratus.

Ob. Occu.rro, offero, oggero, exterior, nao varia nos mais casos.
{Sao exeepeoes obs-olesco, os-tando, o-mittd). .

Sub. Succurro, sufflcio. suggero, summitto, supprtmo, surripio (mas
.subridco, subrusticus) ; nos outros easos nao se modifica. (Sao exeepeoes
-ms-cip/o, sus-cito, sus-pevdo, sm-tineo, svs-tidi, de subs : suspicio ; sus-
censeo ou succensco). <

Trans. (De ordinario tradu.co, trajicio, irano, as vezes tramitto
.{sempre trado e tradu.co no sentido fjgurado) ; nos mais casos nao se
modifica. (Transcribo).

Cum iia composicao antes de consoante passa para con, e o n
muda-se corno o de in (comburo, committo, comprehendo, colligo,corripio).

{Contudo alguns escrevem tambem conburd ; etc.). Antes de vogais e
-de h tern a forma co : cocdesco, coorior, cohcereo: (Todavia ha comedo).
Em vez de connitor, conniveo e melhor escrever conitor, coniveo.

Obs. — Sobre pro e de notar que se faz breve em alguns compos-
tos, a saber ,em profaid, projiciscor, projiteor, -profagio, profugus, profes-
tus, pronepos ; em prodiiro, propcllo, e breve as vezes. [Profundus, pro-
Janus). Nas mais palavras e sempre longo. (Em diccoes gregas a prep.
pro e breve, corno em grego, excepto em prologus, propino). E' tambem
de notar prod-co, prod-esse (e as mais formas de prosurn, em que o verbo
.simples comeea por e), prod-igo, (de ago), prod-o/mbtdo.

. Am b toma a forma am em amplector, ampTito, e a forma an antes
•de c (q), v. g. anceps, anquiro.

Dis fica invariavel antes de c (q), p, I, (discedo, disputo, distraho)

e antes de s seguido de vogal. (dissolvo), e tambi'm dissuadeo) ; antes de

S ./ assirnila-se o s (differo); antes das restantes consoantes toma a forma
dl, (dido, digero, ete.j. (Todavia escreve-se disjicio. Jjir-inio de dis e

: -emo, v. § 4).

Re antes dc vogal tern a forma red (redurguo, rcdeo, etc.). No
perlWlo de rcperio, rc.pc/fo, refcro. ratundo, dobra-se a consoante iiueial

<lo verbo : repperi, rcppidi, reflidi, rctludi.

VIM
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II— FOR JUSTAPOSICAO
Ha diversos proeessos de juslaposicao

:

1." Palavras formadas de substantivo e de adjectivo — respubliea ;

2.° Palavras formadas do substantivo e dc complemento.— sens-
\\ssconsidtum

;

3." Palavras formadas de adjectivo e de complemento — ven-
sii/iilis ;'

4.° Palavras formadas de verbo e de complemento — venumrfo;
]i- 5.° Palavras formadas de verbo e de adverbio — benedico

;

'

:
'f

6.° Palavras formadas de outras palavras invariaveis, como :

'l\i
a) adjectivo e substantivo — quare; magnopere

;

H;| b) palavra invariavel e complemento— quamc^rem;
[[S ''.) de cluas palavras invariaveis— praeterea; posiquam.

b) Urn composfo diz-se falso, quando os dois elementos
conservam-a sua forma gramatieal como palavras individuals,
v. g. jus-jurandum (subst. e adj.), senatus-consultum (senatits

em genitivo).

Ill— POP DOIS RADICALS
'\\ Neste processo de eomposicao o primeiro radical, invariavel, de-

semponha.a funcao de pretixo :

a) SUBSTANTIVOS

agricoia, o agricultor j judex, o juiz

arHfex, o artista
{

paYricida, parricida

b) ADJECTIVOS

parHceps, participante j princeps, o primeiro
morHfer, mortifero

j beneficus, beneiico

Alferacoes dos radicais ou dos prefixos (Y. pag. 107)

c) A vogal radical do segundo elemento da eomposicao
sofre muitas vezes as modificacoes de que se falou no § 3,

c, v. g. in-imicits (amicus), in-ermus (arma), lapiclda fccedoJ?

tub-i-cen fcanoj.

l. a radical niodijica-se : d\(jo, por ex-lego ; refxeere, por re-faeere.
2. a

. A consoante final do prefixo 'assiiu/ia-se : inteMicjo, por 'inler-

-lego ; suppoiw, por sub-pono.
3. a A consoante final do prefixo acoinoda-se : aufero, por ab-fero.
4. a A consoante final do prefixo eai : divers us, por di$-versus.

3) Deriva^ao

As palavras derivadas sao formadas duma palavra ou dum radi-
cal, ao qual se juntam sufixos: 1- XOMIXAIS; (— a) subslanliros, pag.
110; b) adjectives, pag. 1.11—): \1-YEUBAI8 (pair. 112), e Wl-ADYER-
BIAIS (pag. 113).

' '

•4/.. a) Os sufixos secunddr/ os juntam-se aos temas das palavras
donde se formam as derivadas. v. g. do tenia mil it de miles {gen. milit-is)
forma-se o verbo milii-arc. o subst. milil-ia, o adj. rmlit-aris ; do tema



MORFOLOGIA l()9

tunabiU de amabilis forma-se o subs, amabilitas (por auiabili-ta/s com
a queda^lo £ final do sulixo antes da desinencia s do nominativo).

b) Na formaeao das palavras derivadas.cw' freqiienteraente a vo-
gal final do tenia a que se junta o sufixo., v. g. arc-ula do tenia area e
em certos casos e ev/raquecida, v. g. duH-tia do tenia do adj. duru-s.

e) Quando a raiz ou tenia termina em consoante e o sufixo comeca
poi consoante^ intercalasc freqiientemente uma vor/al breve, de liqacdo
fde ordinario Y, menos vexes it). Quando nao ha insercao de vogal liga-
tiva, nas palavras I'ormadas imediatamente de raizes cai as*" vezes a
consoante final da raiz (v. g. ful-men da raiz de ftdg-eo, casus da raiz
ead-o v. § 5): nas palavras derivadas -cai as vezes a consoante final dp
tenia do primitivo, v. g. corpu-lentus do tema corpus.

d) Nas palavras formadas de temas verbais da J. a
, 2. a e 4. a con-

jug., as vogais caracteristicas dessas conjugates (a da l. a e da 2.*,
i da 4 a

) sao longas, v. g. velamen complementuiu, molimen, (corn poucas
excepeoes).

Formaeao de, subsfanHvos (de verbos e nomes).

150. a) Sao exemplos de substantives formados de raizes
ou temas verbais

:

Signifieando accao ou estado : am-or, fav-or, fur-or (das
raizes de amare, favere, furere)

:

Significando o agente: ama-tor (tamo), mon-t-tor (moneo),
auditor (audio), adjutor (adjiivo), cursor (curro ; ef. sup. cur-
sum)

; vena-trix (venor) ;

_
Significando accao : ac-tio (ago), clivi-sio (divklo ; ef. sup.

divisum); audi-tus (audio), visus (v<deo); merca-tura (mercor);
Significando aecao, estado: gaud-ium (gaudeo):
Significando aquilo em.que.se manifesta a aetividade,

e as vezes o produto, o meio, a accao : spec-t-men (specio),

volu-men (volvo), vela-men (veto, certa-men (certo)
;

Significando o meio: orna-mentum (orno)]

Significando o meio, e as vezes o lugar da accao : gu-
berna-culum (guherno), lavderum (lavo;; voca-bulum (voco),

jla-brum (flo): ard-trum (aro).

b) Sao exemplos de substantivos derivados de outros
substantivos :

•

Significando estado e, as vezes, accao : saberdot-ium (sa-
perdos)

; consul-atus (consul) :

Signifieando lugar plantado : myrt-etum (myrtus)
;

Sjgnificando o lugar onde se junta e guarda uma coisa:
ijran-arium (granum).

cj Sao exemplos de substantivos (abstractos) derivados
de adjectivos: loni-tas (bonus), crudeli-tas (crudelis) ; — au-
dac-ia (audax) ;• — justt-tia (Justus); — simili-tudo (similis);
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I
— SOFIXOS NOMINAL

a) Subsfanfivos

(

Ortgem
Sufixo da

deriva^ao

Significado Exemplos

1.° NOA^ES DB AGI3NTE

-tor, sor (m.) verbo actor, condutor,
cursor, corrector

de ago
- » curro

-trix-if.)

-a (m.)

»
a pessoa que pfatica

a ac<;ao

venatrlx, cacadora,
scriba. eseriba,

» vettor

i> scribo

-Oi -onis (m.) substantivo pfcedo, iadrao, » p resda
-arius ini.) s

. statuarlus, estaluano, » stalua

-des, -ides 'm.) D Aencades, conipanhei-
ro de Eheias, » Aeneas

2.° N0A1ES ABSTRACTOS'

de limco-or (>«.) verbo acgao ou estado tinior, temor,
conlemptio, despiezo, n conlemm

-tio, -sio (/.)
-tus, -sua (m.)

»
ac^ao ou estado

coii/emfitus, >

concursio, concurso, » concurro
concursus, » » 8

-turn {/•.) » ac^ao ou resul|ado culiura, cultura, » ro/o

-men, -minis {«.) » resullado da acgao fulmen, raio, » Ju/joeo

meio specimen amostra, » specio

-irum (».) « instrumento' arairum, arado, » nro
-menftim (».) n mcio alimentum, alimento. » a/o

instrumento e lugar]

venabulum, chu^o, o venor
-baium,-euluni(«.) )> vehiculum, carro, o t«//y

da accao 1 stabulum. estabulo,, » s/o.

cubiculum, cama, ° cubo
-arium («.} substantivo lugar seinmanum , vretro, » semen
-ptum («.) » . » (plantas) rosetum, lugar com

roseiras, » rosa
-iie {>i.) )> » (animais) bubile. curral de bois, » A05
-ium («.) condicao servitium, escravidao, » sei-vus

J) r'eQniSo de pessoas convivium, banquete, » conviva
-atus, -us (m.) J) funcao consulatus, consulado, => consul
-ia, -itia (/.) adjectivo qualidade audacla, audacia, i auddx

» » juststia, justica, i Jus/us
-fas {/.) » » libertas, liberdade, a A'fter

-tad© (/.) B tj pulchritudo, formo-
sura, o pulcher

3.°-DEMINUTiVOS

-ulus (»;.) substantivo
1

1 [ rivitlus, regato,

L „: . >;. » \filiolus, filhinho,
deminut.vo >/„«„/«, fbrinha,

J I libetlus, iivrinho,

1 1

de ra/«s
-olus (»;.) » » fiiius
-cuius (m.) » a y?os
-ellus (»i.) »

-i7,T.';
l,T.g,r.-K=;=r=mmji bbs-

» /»'£«?•

Sufixos deminutivos

151. Em particular deve notar-se que de quasi todos os

substantivos se fbrmam deminutivos, os quais terminam em
lus, la, lum (se os primitivos sao das duas primeiras decli-

naeoes), ou cuius, cula, culum (se os primitivos sao das tres

xiitimas deelinagoes).
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Y. g. hortu-lus [hortM-a), mrg-u-la (virga), ingenio-lum (ingeniurn),

agel-lus (ager)
;
frat.er-cu.Lus (frater), mater-cula [mater), cor-culum (cor),

pisci-culus (piscis), homan-cnlus (homo). (V. Quadro anterior— 3.°).

<>) ijecHvos

Sufixo

Origem
da

deriva^ao

Signilkado Exemplos

1.° DERIVADOS DE VERBOS E DE NOMES COMUNS-

bundus veibo !

cw-ndus » j

idus » '

ax
1

ulus
»(iis

-bSSis n

fiis substantivo
aiis »

fcds 7>

earns 7}

nas a

irstss' - »

aasss »

icus »

ins »

OSM9
]

entus »

S«MS »

itus »

utus j>

eus >j

accao ou estado

que tern a qualidade de

j
moribundus, moribundo, de

! iracundus, iracundo,

j
nilidus, nitido,

1

.

. . , . ( bibax, bebedor,
}que esta d.sposto a

j bibul
'

USt que gosfa de beber>

que esta apiopara (muitas i docllis, facit de ensinar.

vezes no sentidopassivo)
|
lerribllis, terrJvei,

civilis, civil,

relativo ao, proprio de

abundante, cheio

provido de

feito de, setneihame

navalis, naval,
mililaris, militar,

forensis, forense,

paicrniis, pa-terno, .

marinns, marinho,
montanus, montanhes,
bellicus, belico,

rcgius, regio,

vinosus, embriagado,
vinol&atus, vinolento,
barbatus!, barbado,
aurlius, ore'lhudo,

coruisias, cornudo,

f ferreus, feYreo,

I sanguineus, sanguined,

monor
irascor
niieo

'bibo

»

doceo
terreo'

civis

navis
miles

Jonim
pater
mare
mons
bellunt

rex
vinum

;>

barba
auris
comu
ferritin

sanguis

-santts

antss
eus
-scus

-anus
inns
•ensis
as

2.° DERiVADOS DB NOMES PROPRIOS

substantivo
adjectivQS derivados de
nomes pr6prios de ho-
raens

[derivados de-

paises

nomes de

Ciceroniatius,c\cerox\\a.aq, de Cicero

Siillamis, de Sila, » Sulla

Sophocletis, de S6focles, ' » Sophoctei

Gallicus, gaules, » Gallus
Romanus, romano,,, » Roma
Tarentinits, tarentino, » Tarenlnm
Cannensls, de Canas, » Carina*

Arpin&s, de Arpiao, » Arpinum

-cuius
-ellus

3EMINUT1V0S

adjectivos 1

deminutivos
parvulus, pequenino, de parvus

|
Masculus, masculino, » mas

! novellas, novel, » novus

Formacao de adjecfivos (de verbos e nomes).

152. aj Sao exemplos de adjectivos forrnados de raizes

on temas verbais : cal-^-dus (caleo)

;
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Significando a eapaeidade de ser objeeto da aecao :

doc-i-lis (doceo), frag-i-lis (frango); amabtlis (amo), cred-i-

-bilis (credo)]

Significando gosto, inclinaoao, as mais da& vezes dema-

siado forte : pugn-ax (pugno), loqu-ax (loquor).

b) Sao exemplos de adjectivos derivados de substan-

tivos

:

Significando a materia de que uma coisa e feita : aur-eus

(aururn)-, salig-neus on salig-nus (salix), fag-1-nus (fagios)]

Significando n que pertence ou.diz respeito a uma coisa:

helli-cus (bellum)] rusticus (rus)]

Significando o que e confbrme a natureza de uma coisa

e Ihe e semelhante, e tambem o que Hie pertence : civ-l-lis

(civis)] natur-dlis, popul-dris (populus)] reg-ius {rex)] fer-l-nus

(/era); uvb-dnus (urbs)] legion-drius (legio);

Significando posse e plenitude de uma coisa, e as vezes

relacao com um objeeto: lapid-usus (lapis); ingeni-osus (in-

genium)] fraud-v-lentus, (fraus)] vi-o-lentus (vis);

Significando o que esta provido de uma coisa: calcea-

tus (calcevs)

]

,_.
\

153. (Adj. pafrios ou pafrommicos) Tuscul-dnus (Tus:
culum) ] Amer-inus (Ameria) ] Anti-as (gen. Anti-dtis ] Antium) ;

Sulmonensis (Sulmo). (V. Quadro anterior- 2.°). '

-

Verbos frequerifaHvos, incoaHvos, desideraHvos

154. Sao exemplos de verbos derivados: os frequen-

fafivos, v. g. clam-i-to (clamo), dict-ltb idictus, partic. de

dico)] — os ineoafrivos, v. g. exarde-sco (ardeo) ingem-i-sco

(gemo)] — os desiderafivos, v. g. es-urio (edo, sup. esum).

II — SOFTXON VEK'BAJK

Origem
Sufixos da-

doriva^ao

Significado Exemplos

A' }>•«»* verbo repeticao de acijao (freq.) dicto, repito, de dico

» B a » n dictito, > muitas vezes B »

-ess© 1- a

-sees }

» B D t, > capesso, tomar, » capio
''

» comedo deacgao (incoativo) senesco, envelhecer, » seneo

-urio 4.
E
i » » desejo (desiderativo) esutio, ter vont.de comer, ». edo.

-ill© 1." n deminu'icao (deminutivo) cantlllo, cantar, » canto

-are 1

.

a a substantjvo bellare, combater, » bellum

-fire 2." » » florere, florir, ». flos
-ire 4.

3
J> 5)

' aci;ao servire, servir. » servm
-care

; , „ » tabrica.ee, fabricar. » faber

-gare |

"

,. -. . ,-

adjcciivo purgare, purgar, » punts
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Formacao dos adverbios de modo e numerals

155. a) Dos adjectivos (e partieipios empregados adjec-

tivamente) formam-se adverbios de modo, ordinariamente

com a terminacao e, quando os adjectivos pertencem a l.
a

e 2. a declinacao, v. g. probe (probus), (Egre (ceger), docte

{cloctus)] com o sufixo ter (i-ter), quando os adjectivos per-

tencem a 3.
a deelinacao, v. g. gravlter (gravis), acriter (acer),

Jeliciter (felix). (Se o tenia acaba em nt, corta-se o t, v. g.

sapienter de sapiens, amanter de avians). (Vide § 144 -a).

b) Dos numerals cardinais formam-se adverbios nume-
rals, aos quais correspondem os adverbios pronominais to-

ties', ou melhor totiens, tantas vezes, quoties, ou melhor quo-

iiens, quantas vezes. (Vide Quadro de pag. 41).

c) Dos numerals ordinais ta inborn se formam adverbios em um
e o, que se einpregam para designar uma, certa vez, v. g.. terHum consul,

•consul pela tereeira vez. ou vas enumeraeoes : primum, em primeiro
lugar, tertium, em tereeiro lugar. «!'ela primeira vez», e «em primeiro
lugar» diz-se ordinariamente 'primum ;. primo significa antes «a prin-

cipio». «Pela segunda vez» diz-se iteram (e nao secundum) : seeundo,

«em segundo lugar» ; todavia, em lugar desta palavra, os latinos diziam
mais freqiientemente : deinde, turn'.

Com os restantes niimeros as formas em vm sao as que mais se

-usam. particularmente na significacao de uma certa vez. «Pela ultima
vez» diz-se ultimum {postremum, cxtremum)

;
«agora» ou «entao pela

"ultima vez» diz-se hoc ultimum, Hind ultimum.
d) Corn o sufixo i-tus derivam-se de subs, alguns adv. que desi-

.gnam o ponto de partida cliima eoisa, v. g.funditus. (Vide § 144 -e).

e) Com o suiixo a-tim, formam-se de subs, e adj. adr. de m.odoy
v. g. catervulim, r/radalim.

f) Dos partieipios formam-se adv. em im, v. g. passim.

fl) Com o sufixo fariam, «em tantos lugares ou partes». formam-se
adv. derivados de numerals, v. g. qaudrifuriam.

It) Formam-se tambem adv. em eusum, orsus, overman, oversus, que
designain dircecdo para, um lado; v. g. Iioisum, seorsum.

Ill— SUFIXOS ADYERBIAIS

Origem

'

Sufixos da

deriva<;ao

Signlficado Exemplos

-ies nomcs de n.
lS numero de vezes millies, mil vezes, de mille

-tus substantivo lugar ccelitus, do ceu •» caelum

-e adjectivo modo docte, doutamente, » doclus-

-o » » falso, falsamente, » falsus
-ter a » pru.ienti r prudentemente, » prudens
-per j tempo semper, sempre

;
patdispef, pouco.
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HI PARTE — SINTAXE
SECCAO I— DA LIOACAO DAS PALAVRAS NA ORACAO

OAPfTULO I -

156. a) Uma oracao eonsta de duas partes principals

:

sujeito e predicadoo
b) siujeito em latim e eonstituido da rnesma maneira

que em portugues.

| Obs. — Quamdo o sujeito e um pronome pessoai, ardtaailamente
1 osmite-se e da-se a conheeer pela termitnacao do verbo, v. g. curro,.

s|
corro, curris, cones ; o sujeito is (ele) tambem se omite frequences

II vezes.
'

157. a) O predicado consiste ou em um verbo (act, ou pas.) de
seotido defiaiido, v. g. arbor crescit, ou em um venbo que poor si so nao
tern significacao defioida e um noma, predieativo, v. g. urbs est splen-
dida ; deus est auctor mundi.

b) Alem do verbo suvi, tern nome predicativo os verbos que si-

ginificam torhar-se, conservar, jicar, mostrar-se tal ou tal, (fio, evado,,
rnaneo, existo) v. g. T. Albncius perfectus'Epicureus evaserat. (T. A..

saira um epicurista consumado ; Cic), e.a passiva de muitos verb'os
que significam chamar, tornar tal ou tal, ter por, etc. (v. § 1174) v. g.
Ccssar creatus est consul ; Aristides habitus est justissimus (Aristides
foi tido por muito justo)

.

Aposfro e afributo

158. a) O predicado pode ser desenvolvido e determiaado por
m-eio de adverbios e palavras sutetentivaJs, v. g. Ccesar Pom<pejum.
magna prcelio vicit.

A substamtiivos e adjectives (e as vezes a adverbios) podem jun-
tar-se deteroiisnacSes por meio de palavras substaintivas em certa-s
relacoes.

b) A toda a palavra substamtiva pode junitar-se oufara designacao
substasntiva da mesima pessoa ou coisa, para determina-ta coim maior-
mdividuacao, ou caraotteriza-la, v. g. Tarquinius, rex Romanorum :

quattuor liberi, tres filii et filia una. (Esta designaeao dtemomiina-se
aposto. V. § 166).

cj A tado o substantive se podem juntar palavras adjectivas para
o qualificarem e determmarem, v. g. vir utilis civitati suce.

Obs.—Uim adjective- que esta imedaafkaimsirite ligado a um subs-
tantive denomina-se atributo ou acessorio.

Concordancia ' ;

159. a) verb© do predieado coneorda comfo iiijeitC)

i.
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em numero e. pessoa: Pater cegrotat ; ego valeo ; nos dolemus ;:

vos gaudetis. (Uterque nostrum veniet).

Obs'.—A 3. a pessoa do plural empiega-se as vezes sem sujeito de-

terminado para designar um ditogeral (ajunt,dicu-nt,ferunt/e.tc.),wa.

modo geral de denominar (appellant, vacant), ou um modo geral de-

peansar (putant, credunt), e alem. disso tamoeim, quando se junta a>

advenbio vulgo, falatndo-se de urn aeto praticado pela muibidao em
geral ; vulgo ex oppidis gratulabantur Pompejo CCio).

o) adjecHvo ou parHcipio do predicado coneorda

com o sujeifo em genero, numero e caso : de igual modo-

coneorda toda a palavra adjectiva com o substantivo a que

se junta: v. g. Femince timida; stmt. Hujus hominis oratio'

<proba est, consilia scelerata.

Um pronome pessoal ou reflexo, quando sujeito, tern o-

genero que pertence a denominacao propria da pessoa ou

eoisa: Vos (mulheres) Icetce estis.

Obs.—Se o sujeito e qualificado por um name de pessoa coma-

predicado, e esse name tern uma forma particular para cada genero,

escolhe-se a forma, correspondente ao genero do sujeito : Stilus est

optimus dicendi magister ; philosophia est magistra vitce. O mesono-

se faz na aposicao : Moderator cupiditatis pudor (Cic).

160. Se uma oracao tern dois ou mais sujeitos e estes sao
.

'.de difereutes pessoas, o verbo vai para a l.
a pessoa do plu-

ral, se um dos sujeitos e da l.
a pessoa, e na 2.

a pessoa, se urn

dos sujeitos e da 2.
a

e nao ha nenhum da l. a
: Ego et uxor-

ambulavimus ; tu et uxor tua ambulavistis . Hcec neque ego neque-

tu fecimus (Ter.),

Obs. 1 —Quando dois sujeitos tamo mesmo verbo, mas este se-

reflere a cada um deles de um modo particular e acompanhado de cir-

ounstamcias diferentes, poe-se o predicado no plural, quando antes se-

quere dar realce a camunidade da accao : Ego te poetis ( = apud poe-

tas), Messala antiquariis criminabimus ; quando, porem, se quere dar-

realce ao contraste, o predicado coneorda de ordinario com o sujeito •

mais proximo, v. g. Ego sententiam Co sentido) , tu verba (a letra) de~

jendis. .

Obs. 2 — Quando o predicado se poe ao pe.do primeiro sujeito e--

ooutro ou outros vao depois, so se toima em consideracao o primeiro-

sujeito, v. g. Et ego hoc video et vos et illi.

1

161. aj Dois ou mais sujeitos da 3. a pessoa do singular -

ligados entre si- tern o predicado: 1) no plural, quando se-

quere dar realce tanto a pluralidade como a uniao, o que

aeonteee ordinariamente com os seres vivos: pater et avus-

mortui sunt; (e tambem quando pessoas e coisas se ligam

umas as joutras ; Syphoo: regnumque ejus in potestate ltoma~
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novum erant, Liv.) ; 2) no singular, quando se eonsideram
os sujeitos eomo formando urn todo, v. g. Senatus populusque
Romanics intellegit (Cic); e o que sucede f'reqiientemente
com as eoisas e as ideias abstraetas, design ando-se uma ideia
por varias palavras, ou incluindo-se varias ideias analo

. ,. g,as
em uma ideia principal, v. g. Tempus necessitasque postulat
(a forca das circunstancias exige ; Cic.). Religio et fides (a
lealdade escrupulosaj anteponi debet amicitice (id.). Quando
porem, as eoisas 'e as ideias sao representadas eomo difei*en-

tes e opostas, emprega-se o plural, v. g. Scripium (a letra)

et sententia discrepant.

Obs. — As vezes com nomes de pessoas emprega-se o singular,
;porque se coaisidera cada uma das pessoas separadamemte e o verbo
se refere ao sujeito mais proximo, v. g. Et proavus L. Murcence et
avus prcetor fuit (Cic.)..

b) Quando se ligam sujeitos do singular e do plural (da
3. a pessoa), e o predicado esta mais proximo do do singular,
pode o verbo ser posto no singular, caso que se queira real-

gar particularmente esse sujeito e eonsidera-lo em si sepa-
radamente ; alias poe-se no plural ; v. g. Ad corporum sana-
tionem multum ipsa corpora et ncttura valet (Cic). Oonsulem
prodigia atque eorum procuratio Romce tenuerunt (Liv.).

Obs. — Quando os sujeitos sao ligados pela particula disjuntiva
• aut, o predicado umas vezes coracofda (taaito em genero eomo em nu-
mero) com o sujeito mais proximo, outras vezes poe-se no plural :

-Probarem hoc, si Socrates aut Anthisthenes diceret (Cic). Non si

quid Socrates aut Aristippus contra consuetudinem civilem fecerunt,
idem ceteris licet (id.). Mas com aut—aut, vel— vel, .neque — neque,
o predicado comcorda quasi sempre com o sujeito mais proximo: In
hominibus juvandis aut mores aut fortuna spectari solet.

162. a) Quando os sujeitos ligados entre si sao de ge-
neros diferentes, o adjectivo ou participio do predicado, no
caso de se empregar o singular (§ 161 a, 2), concorda em
genero com o sujeito mais proximo : v. g. Animus et consilium
et sententia civitatis posita est in legibus (Cic).

b) No caso de se empregar o plural, o genero e o-mas-
culino, se os sujeitos designam seres animados : v. g. Uxor
mea et filius moriui sunt ; e o neulro, se designam eoisas ou
idSias abstraetas : v. g. Secundce res, imperia, honores, victorice

fortuita sunt (Cic).

Todavia o genero pode ser. regulado pelo sujeito mais proximo,
quando este e do plural : Visce nocturno tempore faces ardorave cceli

{Cic).



SINTAXE "

117-

.

Obs
.

— Quando se juntaim seres animados (:do genero masc.) e-
coisas inandaiadas, emprega-se ou o genero masculino (se, pensando,
nas coisas, se pensa ao mesmo tempo em seres animados) : Rex regia-
que classis una profecti (Liv.), ou o neutro (:cansideraodo-«e o con-
junto como uma coisa) : Romani regem regnumque Macedonia? sua
futura sciunt (pi-apriedade sua ; Liv.LSe o sujeito mais proximo e-
do plural, pale o genero ser regulado so por ele: Patres deerevere, le-
gatos sortesque, oraculi Pythici exspectandas (Liv.), e isto sempre:
se observa, quando o predicado vai antes : Misses eo cohortes quattuor
et C. Annius prcefectus (Sal.).

cj Ainda com sujeitos reiinidos do mesmo genero, que
nao designem seres animados, o predicado, quando se em-
prega plural, poe-se freqlientemente no gtnero neutro : Ira
et avaritia imperio potentiora erant. (Liv.). .

d) Os adjectivos, que se juntam como atributos a dois ou
mais substantivos, eoncordam com o mais proximo : Omnes-
agri et maria, agri et- maria omnia. (Muitas vezes para niaior-
clareza: agri omnes' omniaque maria).

163. as vezes com o predicado tonra-se mais em consideracao a
condicao natural e qualidade do sujeito, do que a forma gramatical
da palavra que se emprega.

a) Aos.coleotlvos do singular que designam uma pluralidade in—
determinada, v. g. pars, vis, multitudo, ,e se aplica>m a seres anima-
dos, alguns prosadores e os poetas juntam as vezes o predicado no.
plural no genero correspoaidante ao sexo dos indivMuos : v. g. Desec-
tam segetem magna vis hominum immissa in agrum fudere in Ti-
berim. Pars perexigua, duce amisso, Romam inermes delati sunt (Liv.).
Deste modo empregam^se as vezes com o plural pars... pars
(parte— parteL uns— outros), titerque, o superlativo com quisque
v. g. Uterque eorum exercitum ex castris educunt (Ces.). Missi sunt
honoratissimus quisque (Liv.).

b) Quando. pessoas do sexo masculino sao designadas figurada-
mente por sub.stantiv.os neutros, predicado, contudo, poe-se as vezes.
no genero natural -.Capita conwrationis virgis caisi ac securibus per-,
cussi sunt (Liv.)

; o mesmo acont'ece as vezes com milia : Milia tri~
ginta servilium capitum dicuntur capti (Liv.).

c) Quaaido a urn sujeito do singular se juntam por meio da pre-
posicao cum os names de outras pessPas, as quais tambem se deva re-
ferir o predicado, vai este oildina-riamente para o plural, como se ;

fossem varios sujeitos ligados: Ipse dux cum aliquot principibus ca-
piuntur (Liv.).

164. a) Se predieado e constituido por sum ou:outro
verbo e urn substantivo como nome predicativo, verbo con-
eorda ordinariamente

. em genero e numero com este subs-
tantivo, quando. se segue imediatamente ao substantivo

:
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-v. g. Amantium irce amoris integratio est (Ter.). Hoc crimen

nullum est, nisi honos ignominia putanda est (Cic).

b) Quando se junta a noines de cidades do plural a de-

=signacao de oppidum, urbs, civitas, o predicado concorda

ordinariamente com estas palavras : Corioli oppidum captum

est (Liv.).

Obs. I — Quando a um sujeito do plural, que muitas vezes nao

•-esta claro e tern de sube>ntender-se do que se disse precedeintemente,

ss,e jumtam em aposicao as palavras alter— alter, alius— alius, quis-

que, o numero do verbo ordinariaimOnte nao se muida : Decemviri per-

turbati alius in aliam partem castrorum cliscurrunt (Liv.). Pro se

quisque dextram ejus amplexi grates habebant (Cure).

Obs. 2 — Quando com quam (tantum, quantum) ou nisi (em com-

;paracoes degrau ou .em excepcoes) se junta ao sujeito outro subs-

tantivo o predicado, quando se segue a palavra que se junta, concorda

.frequenteineinte com ela, V. g. Magis pedes quam arma Numidas tu-

iata sunt (Sad.). Quis ilium consulem nisi latrones putant ? (Cic.).)

165. Uma oracao impessoal forma-se em latim

:

a) com os verbos puramente impessoais (enumerados no

§ 140).

Obs. —Com libet, licet, piget, puclet, pcenitet, tcedet, tambem se

•emprega as vezes como sujeito um promoime neutro do sing. v. g. Sa-

^ientis est proprium nihil, quod pcenitere possit, facere (Cic). Nov..

• quod quisque potest, ei licet (id.).

b) com varios verbos que em certas significances se usam

impessoalmente, mas que em, outras sao pessoais, v. g. acci-

dit, evenit, contingit, acontece : constat (inter omnes), e coisa

assente ; apparet, e evidente, etc. (A estes verbos junta-se

um infinitive/ ou uma oracao, a que o enuneiado se refere).

cj com a passiva dos verbos intransitivos (ou com a dos

transitivos que em certas sigmficacoes se empregam intransi-

-tivamente), sendo que por este modo unicamente se .diz que

a accao se da: Ventura erat ad urbem. Dubitatur de fide tn.a.

Obs. 1— Esta forma correspoode as passivas impessoais da

,nossa lingua, formadas com o pronome refiexo se (v. g. dorme-se,

bebe-se, duvida-se). Quando se indica em geral o estado das coisas,

tambem se emprega res como sujeito : Haud procul seditione res erat

(Liv.) (nao se estava longe de um motim).

Obs. 2 — Tambem se forma uma. oracao impessoal com a 3. a pes-

.soa de possum, soleo, ccepi, desino (cceptum est, desitum est) e o in-

-ftaibivo de venbo impessoal ou um infinitivo passivo (conforme ao

que se disse em c) : Solet Dionysium, cum aliquid furiose fecit, pceni-

"tere (Cic). Desitum est turbari (Liv.).
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dj com o verbo est e um adjectivo neutro, v. g. turpe
est divitias prceferrc virtuti.

CAPiTULO II

Rela?§© sios subsl-anfivos na ora?So. Apest© (§ 158)

166. A relacao em que um substantive* ou palavra em-
pregada eomo substantivo esta para com os restantes mem-
bros da frase e indieada pelo caso do substantivo (as vezes
aeompanhado de uma preposieao).

Os substantivos, "que estao na mesma. relacao, poem-se
no mesmo caso, a saber:

<y a palavra a que se junta uma aposicao e o aposto :

Tito, fratri tuo, viro optimo, rem commendavi ;

b) as palavras que estao ligadas por eonjuncoes ou por
enumeracjio ou divisao e contraposicao : Gajus laudis, Titus
lucri cupidus est;

c) a palavra com que se faz a pregunta e aquela corn
que se da a resposta : Cujus hcec domus est ? Titi et Gaji,
iratrum meorum.

167. Em latim a aposicao muitas vezes nao designa a
qualidade da pessoa ou coisa em geral, mas sim o estado em
que ela se acha (se achou, e eonsiderada) na epoea da accao
enunciada (o que em portugues se exprime muitas vezes an-
tepondo as palavras quando, enquanfo, como,,6u empre-
g'ando o geriindio sendo): v. g. Cicero praetor (quando pre-
tor) legem Maniliam suasit, consul (quando consul) conjura-
tionem Catilince oppressit. Cato senex (sendo' j a de idadc
avaneada) scribere historiam institicit. Hie liber mihi puero
(em crianca) valde placuit. Hunc quemadmodum victorem
•(no caso de. near vencedor) feremus, quern ne victum quidem
jerrepossumus ? Adjutor (como auxiliador) tibi venio. Do mesmo
modo se diz

: ante (post) Ciceronem consulem, (lit: antes
[depoisj de C. consul) antes, (depois) do consulado de Cicero.

Pbs. 1— Neste caso podem juntar-se ainda adverbios numerals :

Pompejus tertium consul (quando foi consul pela S.a vez, no seu 3."

consulado) juclicia ordinavit.

Obs. 2—A aposicao nao designa ao mesmo tempo a qualidade
presumida (v. g. foi preso como ladrao), o que se exprime com tan-
quam^ quasi ou ut Otambem se diz pro jure) : tamipouco designa com-
.paxacaio,' o que se exprime com ut, sic — ut, tanquam : Sic cos tractat,
Tit fures.
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Emprego gera! e especial dos c.asos

:

a) NOMIXATIVO

168. Poe-se em nominaHvo o sujeito da- oracao e o
nome predicativo : Ccusar fuit magnus imperator. Aristides-

habitus est justissimus (Aristides .foi tido por muito justo).

Obs.— Nas oracoes dnfinitivas, porem, o sujeito e o nome predi-
cativo poem-se em acusativo: hominem currere (o correr o homem,
que o homem corre), esse dominum (ser senhor).

0) ACUSATIVO

169. Poe-se em acusah'vo o complemento objective (on
complemento directo) dos verbos transitivos : v. g. Ccesar vicit

Pompejum ; teneo librum.

O complemento directo passa numa oracao passiva para su~
.

jeito, e o name do agente (que na activa era sujeito) passa a ser re-
gi'do da preposicao a ou ab : Pompejus a Ccesare victus est V ain-
da § 199 ol>s. 1.

Obs. —O latim usa freqiientement© da voz passiva em casos em
que o por/tugues emprega urn verbo refiexo, v. g. congregari,reimir-'se;
falli, engamar-se. Tambem se costuma ©mpregar em latim simples-
mente a passiva em cases em que o portugues usa da expressao «dei-
xar-se», v. g. rapior, trahor, deixo-me arrastar (cogor, vejo-me for-
gado). OV. § 91 obs. 2/0.

170. a) O ser um verbo transitivo depende de ele represeaitar ao
espirito uma accao exercitada irrieddatamente em um objecto.

Dos verbos que em latim represent/am ao espirito undcamieinte uma
aecao praitieada com referenda a um objeotb, trataivse-a no capitulo
do DATIVO, § 186.

bj Varios verbos latinos assentam em uma concepcao diferente da
dos verbos Portugueses, pelos quads se eostamiaon traduzir, e, por isso,
constroem-se diversamente, v. g. paro helium, apercebo-me para a
guerra; consolor alicujus dolorem, console alguem da sua dor (diz-se
tambem : consolor aliquem- ; excuso tarditatem litterarum, descul-
po-m.e da idemora em escrever (ou me de tarditate litterarum) , mas
tambem: excuso morbum, desculpo-me com a doenca.

O mesmo se da com os verbos seguintes, que em latim sao tran-
sitivos e regem acusativo, ao passo que em port, os verbos, por que-
ries costumam ser traduzidos, sao intrainsitivos : deficere ftempus me
deficit, falta-me o tempo), effugere (periculum, escapar ao perigo).

Obs. — Mudtos verbos tern difereaites signdficacoes, de modo que
com umas sao transitivos e regem acusativos, com outras constroem-se
diversamente, v g. consulo aliquem, <ccoaisulto alguem», consulo alicui,
«olho por alguem», consulo in aliquem, «trato alguem»; (v. g. crudeli-
ter), animadverto aliquid, «noto uma coisa», animadverto in aliquem,
«castigo alguem». (Remitto, afrouxo, transit; e intransit.; moveo sc.
castra, levanto campo, abalo). Estas e outras particularidades vem
no dicionario.
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c) Ivluitos verbos propriamente intransitivos tornam as vez-es si-

gnificacao transitiva, v. g. varios verbos que exprimem um sentimento

ou maaiifestacao de urn sentimento- ocasionado por uma coisa, com©
doleo, «sinto dor» ; lugeo, «estou triste» ;

— doleo, lugeo aliquid, «de-

ploro alguma coisa, horreo, «estremeco de medo»;

—

horreo aliquid,

(.tremo de uma coisa, temo-a ; miror aliquid, «admiro-me de uma coi-

sa»; rideo aliquid, «rio-me de uma coisa»; depereo aliquem, «morrode
amor por alguem»; erumpo stomachum, «desafogo a ira». Estas par-

ticularidades de alguns verbos apremdem-se com o uso e eoaisultand©

o dicionario. Os poetas empregam transitivamente muitos verbos que

na prosa nao se usam deste modo.

'

Obs. 1 — Emtretanto na prosa so alguns se empregam na passive

Diz-se rideor, riem-se de mini; mas doleo, horreo, nunca tern passiva,

excepto no gerundive (horrendus).
Obs. 2— O acusativo emprega-se tambem com olere, redolere,

cheirar a alguma coisa; savere, resipere, saber a alguma coisa, v. g.

olere vinum, cheirar a vinho.

Obs. 3— Com verbO'Sr-que alias nao se usam transitivamente, pode,

contudo, empregar-se o acusativo de urn substantivo cognato ou, pelo

menos, de significaeao correspondente, de ordinario acompanhado de

um adjectivo ou pronome, v/ g. justam servitutem servire, insanire

similem errorem (Hor.). Ego vestros patres vivere arbitror et earn

quidevi vitarn, quce est sola vita nominanda (Cic). Dai na passiva :

hac pugna pugnata (dado este .combate ; Corn.).

AcusaHvo (regido por verbos compostos de preposicoes)

171. Deve notar-se em particular que varios verbos, que

exprimem um rnovimento, toraam, quando. entram em com-

posicao com preposicoes, significacao transitiva e eons-

troem-se com acusaHvo. Pertencem a esta eategoria:

a) os compostos de circum, per, prce, prceter, trans, su-

per, subter, v. g. cireiomvenio, percurro, prcecedo, prcatereo,

prestervehor, transilio, supercjredior, subterfugio, v. g. Locum
pericido'sum pra^tervehor.

Obs, i — O mesmo se da com obeo (regionem, negotia), e tambem
com obambulo, obequito, oberro, na significacao de : «passeio, vou a
cavalo, vagueio por» (mas com dativo na significacao de: ndiante de,

em direcgdo a» : obequitari portce) ; e ordina-riamerute com subeo (te-

ctum, montevi, novien exulis; subire ad muros, aproximar-se d.os ma-
ros

;
poet, subire portce; subit animo, rnihi, vem a lembranea, vean-

-me ao pensaimento)

.

1

Obs. 2 — Tambem se constroem corn acusativo os verbos compos-
tos de circum que designarn um som ou ruido» : circumjrevio, cir-

cumlatro, circumsono, circumsirepo.

Obs., 3— Supervenio, sobrevenho, constroe-se com dativo.

\S/ varios verbos que, sendo compostos com ad, con, iv>

passam a ter significacao translata e modiiieada, v. g. adeo>

convenib, ineo, etc. Tanto estes verbos como os citados em oj

' .-'." 9
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empreg-am-se tambem na passiva na qualidade de verbos per-
feitaniente transitivos: y. g. Flumen transitu?- ; hostis circum-
ventus ; societas inita est.

Adeo, «visito, recorro a», v. g. oppida, deos, libros sibyllinos, <cen-
tro' de posse de», v. g. hereditatem, «afronto», v.- g. vericulum; con-
venio, «encoiitronme com alguem para lhe falar»; ineo, «enfcro em,
ooinoebo ou ronmo, tomo posse de, poinho o pe dentro de», v. g.. socze-
iatem, consilium, magistratum, jines; ingredior, «entro no exereieio
de, poinho o pe dentro de», v. g. consulatum, urbem.

c) excedo, egredior, «transponhb», y. g. fines.

Obs. — Na significacao de «sair», estes verbos con-stro&m-se as
mais das vezes com ex; o mesmo se da ordinariamente com elabor,
evado, «escapo».

d) antevenio, «cliego antes de» ; antegredior, «vou adiante
de». Antecedo, anteeo, antecello, «levo vantagem»

?
empre-

gam-se tanto com dah'vo (que e a construeao mais comum,
v. § 188) como com acusah'vo,,

Obs.— O mesmo se da com prcesto, «levo vanta<gem». Excello cons-
fcroe-.se com dative (excellere ceteris), ou sem caso (inter omnes).

172. Os verbos" que designam «estada em um lugar»
{iaceo, sedeo, sto, sisto) regem acusahvo, quando entram em
eomposicao com circum : Multa me pericula circumstant.

.

Obs. — Outros verbos intraaisitivos mais, que nao exprimem mo-
vimanto nem estada em um lugar, tornam-se tramsitivos quando en-
traan em eomposicao com preposicoes, v. g. obsideo, «sitio», alloquor,
exvugno, -pppugno, etc.

Acusah'vo e genih'vo

173. Com os verbos impessoais piget, poanitet, pudet,
icedet, (pertcesum est), miseret o nome da pessoa, que tern o
sentimento, poe-se em acusah'vo (e o do objecto, que exeita
o sentimento, em genihvo), v. g. Pudet regem facii (o rei
esta envergonliado do seu procedimento). Solet vos beneficio-
o'um pamitere (costumais arrepender-vos de — ). Tambem re-
gem acusah'vo decet, «fica bem», e dedrcet, «nao liea bem»,
v. g. Oratorem irasci minimi decet.

Duplo acusahvo (compl. dir. e nome pred.-do compl dir.).

174. AlguQs verbos, que de si nao exprimem comple-
tamente a accao, tern, alem do compl. objeetivo, o acusalivo
de^um substantivo ou adjeetivo, o qua! se re fere ao compl.
objective como nome predicative (do complementa-di-
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(recfo) o serve para completar a ideia do verbo. Na passiva

estes verbos empregam-se com o nome predicativo em no-

aninativo, segundo o § 157. Pertencem a esta eategoria

:

a) os, verbos que significam : iornar tal ou tal (eleger,

nomear), ter por, constituir (dar, tomar, aceitar por, instituir),

como facio, efficio, reddo; creo, eligo, declaro, designo, re-

mintio, dico, etc. : haheo : do, sumo, capio, instiluo, etc. :

v. g\ Avaritia homines ccecos reddit
(
i
). Mesopotamiam, fertilem

•efficit Euphrates (Cic). Populus Romanits Numam regera crea-

vit. Tiberius Doitso Sejanurn dedit adjutorem (Tiberio deu a

Druso Sejano por, ajudante).

b) os verbos que significam : mostrar-se ou representee

itma pessoa ou coisa tal ou tal ; e os que significam achar
tal ou tal (v. g. cognosco, experior, invenio, reperio) : Prcesta

. te virum (Cic.) Rex se clementem prozbebii. Cognosces me turn

dignitatis fautorem (em mim reconheeeras- um fautor dos
teus creditos).

c) os verbos que significam: «chamar» {appello, voco, no-

mino,.dico, saluto, etc., inscribo, intitulo) e «ter na conta de»

(habeo, duco, existimo, numero, judico, *as vezes puto, arbi-

tror): v. g. Summiom consilium rei 'pitblicce Romani appellarunt

senatum. Cicero libruin quemdam Lcelium inscripsit. Senatus
Antonium hostem judicavit. Te judicem cequum puto (Cic).

Oils.— Quando a um destes verbos se juntam varies complemem-
fcos objectives difereaites em genero ou numero, o nome predicativo,
se e adjective ou participio, segue as regras dadas nos §§ 161 e 162.

Duplo acusah'vo (de pessoa [ind.'\ e de coisa [dir.])

175. Um pequeno numero de verbos, todos os quais
tern por compl. directo um nome de pessoa (ou de uma coisa

considerada como pessoa), podem ter outro acusaiivo para
designar um objecto da aegao mais remoto, a saber:

a) doceo, ensino a alguem alguma coisa., edoceo, in-

formo de alguma coisa, dedoceo, faco desaprender, desabi-

tuo alguem de alguma coisa, ceio, eneubro alguma coisa a

alguem, v. g. docere aliquem litteras. Non celavi te sermonem
hominum (Cic). Contudo tambem se diz : docere (edocere) ali-

quem de aliqua re, na signifieacao de : «informar de alguma
coisa»

?
e eclare aliquem de aliqua re.

<') Reddo emprega-se especialmente com adjectivos' ; mas nao na passiva.

IttWMMAi-
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j
obs. —'Na passiva pode conservar-se o acusativo com doceo (do-

\ ceri motus Ionicos; Hor.), papticularmente com o participle (edoctus:

i iter hostium ; Tac.) ; e porem mais usado discere aliquid. (Celor de-
'• aliqua re). .

b) posco (reposco), flagifo, exijo, peco com instaneia

I''
alguma coisa- a alguem, oro, peco por favor, rogo, peco por

favor, pregunto, inl-errogo (psrconfor), pregunto : v. g. Veres

parentes pretium pro sepultura liberum (dos filhos) poscebat-

\. (Cic). v. g. Tribunus me primum sententiam rogavit (Cic).

| Socrates pusionem geometrica qucedam interrogat (Cic). Da-

| qui na passiva: interrogatus sententiam.

| Obs. 1 — Tamfoem se diz: flagito aliquid ab aliquo (assim coma
I sempre se diz : peto, postulo aliquid ab aliquo) ; peto, dirigir-se, ata-

r- car, rege acusativo simples.

• Obs. 2 — Rogo, oro, tamibem se constroem simplesaneinte com o no-

j

me da coisa pedida : rog'are auxilium, pacem orare. (Precor aliquid ab

} aliquo, precor aliquem). Rogo, interrogo, pregunto, so tern acusativo da

|
' coisa preguntada, quando este acusativo e a parte neutra de urn pro-

ll noine ou de urn adjectivo numeral (v. § lf7-6) ; subsibantivo como acusat.

da coisa preguntada, so tern na signiiicacao de «convidar a dizer algu-

ma coisa», v. g. sententiam, testimonium; alias diz-se interrogo de re

aliqua. (Percontor aliquem, faco preguntas a alguem, percontor ali~

J!
quid ex aliquo ; queero aliquid ex aliquo) ."

* ' cj Moneo, admoneo, cornrnoneo e hbrS-osy aviso,.

aconselho, v. g. Juec milites hortatur. (V. § 176, — 2).

Obs.— O acusativo de coisa permanece aa passiva.

AcusaHvo de extensao

176. 1) acusaiivo neiitro de iim pronome (id, hoc,.

1 illud, idem, quod, quid, aliud, alterum, aliquid, ' quidpiam,

quidquam,. quidquid, nihil, utrumque) on de urn adjectivo

numeral (unum, multa, pauco.) junta-se as vezes aos verbos

intransitivos para designar nao o objecto da aeeao (o qua,!'

se exprime com outro caso ou com mna preposicao), mas
sim a amplitude e extensao da accao. Isto aeonteee

:

a) particularmente com diferentes verbos que designam

um sentimento ou rnanifestaeao de sentimento, v. g. Icetor,.

glorior, irascor, sicccenseo, assentior, dubito, studeo ; v. g.

Utrumque Icetor, et sine dolore corporis te fuisse et animo

vahcisse-(Cic.). Illud vereor, ne tibi Dejotdrum succensere ali-

quid, (que D. esta alguma coisa indisposto contra ti) suspi-

cere (id). Omnes mulieres eddem student (tern as mesmas in~

elinacoes ;.
:

Ter.). .{Lcetor aliqua re, studeo alicui rei).
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b) tambem com outros verbos que podem pedir uma
•determinacao semelhante de medida e extensao : v. g. Quid
jprodest meniiri ? Hoc tamen profeci (Cic). (Na passiva : Hoc
tamen profectum est). Callistrdtus in oratione sua multa in- r

vecius est (fez muitas invectivas) in Thebanos (Corn.).

2) As vezes encontra-se uma semelhante designacao da extensa'o

•-da accao com os proprics verbcs traaisitivos, que tern um acusativo
;para designar o objecto da accao propriamente dito: v. g. Vulturcius
multa (com muitas palavras) de salute sua Pomptinum obtestatus est

(Sal.). Nos aliquid Rutulos juvimus (Verg.). . Da-se isfco particular-
:mante com os verbos que significam conselho ou exortacao: moneo,
admoneo, commoneo, liortor, e tambem cogo: v. g. Discipulos id unum'
moneo, ut prceceptores non minus quam stadia avient (Quint.) . fis'te

:acusativo conserva-se na passiva : Non audimus ea, qucs ab natura
.monemur (Cic.'). (Alias diz-.se: admoneo aliquem rei ou de re).

Acusativo ou abiaHvo (regidos por preposieoes)

177. acusativo emprega-se com as preposieoes cit.a-

<das no § 142, I. Sobre as preposieoes que se podem empre-

:
gar com acusativo ou com ablativo, conforme as diferentes

relacoes que exprimem, bavemos de notar o seguinte

:

In. a) In tern acusativo,, quando designa um movimento
para alguma coisa ou para dentro de alguma coisa ou diree-

•cao para alguma coisa, e nas signifieacoes translatas deriva-

das destas (isto e : disposicdo, procedimento para com e em
relacao a alguma coisa, actividade em certa direccao e para
certo fim) : -

•

V. g. Proficisci in Grceciam, in careerem conjicere, in civitatem
recipere ; ad-venire in provinciam ; congregari, exercitum controllere in
locum aliquem (dai: congregari aliquo, eo, e nao alicubi, ibi); tres
-.pedes habere in longitudinem (de comprimento) ; dicere in aliquem,
amor in patriam; accipere in bonam partem; in speciem (para apa-
Tencia) ; mutari in saxum; consistere in orbem (em circulo, de modo
que msulte um ciroulO) ; in ?najus celebrare (para mais, exageraaido)

;

grata lex in vulgus (no efeato que prcduz no vuligo) ; multa dixi in
.earn sententiam. (neste sentido) ; iweas leges (com estas coodieoes)

;

in tres annos (para tres anos) ; in dies singulos creseere (crescer de
dia para dia) ; in dies (diariamente) ; dividere (distribuere, etc.) in
.ires partes.

b) In tern ablativo, quando exprime que uma coisa

estd ou se /passa em um objecto ou mom lugar, e nas si-

gnifieacoes que derivam desta [sobre, no numero de, no, de-

<curso de, etc.)

:

'

'

V. g. in urbe esse, in ripa sedere (considere) ; in flumine navi-
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gare ; vas in viensa ponere (collocare, statuere, etc.) ; in Socrate (em
Socrates, na pessoa de Socrates) ; in opere (durante o tratoalrro)..

,
Obs.' 1 — As vezes ' emprega^se in com o ablat. de urn nome de

pessoa para a desigaiar oomo o objecto em que uma coisa se exercita...

com respeito ao qual uma' coisa aeontece : v. g. Hoc facere in eo ho~
mine consueverunt, cujus orationem approbant- CCes.). Achiles nam
talis in hoste juit Priamo (mao se liouve assim com Priamo ; Verg.).

Obs. 2—-Com alguns veirbos emprega-se emcertos casos in ora.
com aeusat. ora com abl. com uma pequena dlferenca na coincepcao.
Diz-se includere aliquem in carcerem, orationem in epistulam ( in-
tra duzi-r)

, e includere aliquem in careere (encerrar) ; tambem se diz:

simplesrnente includere carcere (v. § 200, e) e includere aliquid oro„-

tioni sua? (v. § 2:13) incidere aliquid in ces (grav.ar em. bronze), in.

tabula (em uma tabua), e incidere nomen saxis (dat. § 188).

v ' Sub. a) Sub tern acusaHvo, quando clesicjna movimento
e direccdn (para rl.phai.xo de.uma coisa):

V. g. sub scalas se conjicere, venire sub oculos, cadere sub sen-
sum ; tambem falando do tempo, e neste caso signifioa : «eerea de,
logo depois de, proximamente por» : sub noctem, sub axlventumRoma-
norum, sub dies festos, sub idem tempus.

h) Tern ablaHvo, quando exprime estada dehaixo de
uma coisa, :

V. g. sub mensa jacere, esse sub oculis, sub imperio alicujus,

(Rams vezes, falando do tempo : sub ipsa pro'fectione, exactamente
no rnomento da partida.)

-Super na prosa so tern abfah'vo, quando signiflea: sd-

hre= a respeito de: v. gv Hac super re scriham ad te postea

(Cic); de eontrario tern acusaHvo. (Os poetas tambem dizemY
super foco, sobre o lar, etc.).

Subfer (dehaixo de) rarissimas vezes e so nos poetas tern.

ablsHvo; de eontrario .tern acusaHvo r subfer prcecordia..

Obs. 1 — Tambem -se empragam em certo modo como preposi-
coes com acusativo os adverbios compostos pridie e postridie com os
names dos dias dos meses e com os de festas (pridie Idus, prostridie
ludos Apollinares); com genitive so s& eneonitram oT-diinariatmente na
locucao pridie, postridie ejus diet

Obs. 2 —'Do mesmo modo que propius, proxvne (§ 145) , ernpre-
ga-se as vezes com ac. o adject, propior, proximus, v.. g. propior raon-
tera (Sal.)

,
proximus mare (Gas,.); todavia neste caso e mais usadoo

dativo. (Proximus ab aliquo, o mais proximo de alguam na serie)

.

Dupio acusaHvo (eompl. direeto e eircunstaneial).

178- Com
' os verbos transitivos compostos de iransr

tradicco, tvajicio, transports, alem do compl. direeto, tambem
se. poe em acusaHvo ,o nome do lugar alem dp qual uma.
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eoisa e levada (este segundo acusativo pertenee a preposr
cao): v. g. Hannibal copias Hiberum traduxit. (Tambem se
diz : traducere, trajicere homines trans Rhenum).

Acusativo nos complementos circunstanciais

179. Os nomes proprios de cidades e ilhas pequenas
(cada urnardas quais pode ser considerada eomo uma cidade)
poem-se em acusativo sem preposicao, quando se designa
um niovimento para esses lugares (e para dentro desses
lugares) : v. g. Romam proficisci • Delum navigare. Navis-
appellitur Syracusas (o navio entra no porto de Siraeusa).

Hcec via Capuam ducit. (Reditus Romarn, a volta para Roma).
Todavia emprega-se ad, quando nos referimos simplesmente
«ao<s arredores» da cidade :. Adolescentulus miles ad Capuam
profectus sum (para o aeampamento diante de Capua; 'Cic.).

Obs. 1 — Quamdo nao se imdica movimenito, mas extensao, poe-se
ou omi'ce-se a preposicao : a Salonis ad Oricum (Ces.) ; omnis ora in-
feri maris a '

Thwriis Neapolim CLiv.'j.

Obs. 2— Quando antes se poe urbs, oppidum, insula, junta-se a
preposicao: Consul pervenit in oppidum Cirtam (Sal.; chegou a Cirfea

e eaitrou na cidade; ad oppidum Cirtam seri'a: chegou junto de C.)
O mesmo se faz de ordanario, quando depois de nome proprio se junta
urbs ou oppidum com um adjective : Demaratus Corinthius contulit
se Tarquinios in urbem Eirurice jlorentissimam (Cic. )

.

Obs. 3— Oram os nomes de regioes e de ilhas. grandes poe-se in.

Contudo encanti-am-se as vezes'os nomes de ilhas grandes (e nos poe-
tasquaisquer nomes) tnatados eomo nomes de cidades: in Cyprurri'
venit e Cypruni missus est.

• 180. Os acusativos ' domum, para easa; rus. para o
campo, empregam-se eomo os nomes proprios de cidades,
v. g. domum reverti, rus ire; tambem se diz domos, falando
de patrias diferentes, v. g. ministerium restituendorum domos
obsidum (a missao. de reconduzir os refens cada um a sua
patria

; Li v.). (Mas: in domum amplam venire).

181. a) Quando se indiea uma extensao ou rnovifnentOj,
poe-se em acusativo a palavra que exprime a medida, com
os verbos e adjectivos, ou adverbios que designam extensao
'•(longus, \a\us, alius, crassus), v. g. Hasta sex pedes longa
(de 6 pes de comprimento); terram duos pedes alte infodere
(fazer na terra uma cova de 2 pes de profundidade ; Colum.),
V. g. Fines Helvetiorum pafebant in longii-udinem ducenta
quadraginta milia passuum. A recta, conscienlia tr'ansversum

unguem non oportet discedere (Cic).
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b) Quando se iaciiea a disfancia a que uuia eoiaa se

aeha (abesse, disfare), ou aeonteee, pode a medida por-se
tanto em acusativo como em ablativo : v. g. Teanum abest a
Larino XVIII milia passuum (Cic). JEsculapii templum V
milibus passuum ab . Epidaur-o . distal (Liv.). CcEsar milia
passuum tria ab Helvetiorum castris castra posuit (Ces. ; ou

j||]
milibus passuum tribus).

Obs. — Quando se indica com spatium ou intervallum, a que dis

II.

ill]

!J'i|l

l,^'! tancia se passa mm facto, poem-se estas palaivras sempre em ablativo :

|i!;ji! Ju&a sex milium passuum intervallo ab hoste consedit (Cos.).

f .SI 1 c) Tambem com o adjeetivo natus.(de tantos anos [me-
ses, etc.j de idade)

7
o mimero dos anos, meses., etc. (a me-

dida da idade) poe-se em acusativo : viginti annos natus.

182. Quando se indica a duracaoe exfensao no tempo
(durante quanta tempo ?), poe-se em acusativo a determinacao
do tempo : v; g. Veji urbs decern cestates hiemesque continuas
eircumsessa est (Liv.). Annum jam (ha ja tim ano) audis Cra-
tippiom (Cic). Dies noctesque (todo .o dia e toda a noite) fata
nos circumstant (id.). A's vezes junta-se per : Ludi decern per
dies facti sunt (durante dez dias completes ; id.).

.,„,,
Oos

-
1 — Note-se a expressao com numerals ordmais: Mithrida-

N, tes annum jam teftium et vigesimum regnat (falaodo do ano que vai
•coiTendo=vai ja em -vinte e tres anos que Mitridates e rei).

'"

Obs. 2— Tambem se emprega o acusat. com abhinc, ha (tanto
tempo) a esta parte -.Qucestor f-uisti abhinc annos quattuordecim
(Cic).

183. Nas exclamacoes de admiraeao ou de dor sob're o
estado ou qualidade de uma pessoa ou coisa, o nome da
pessoa ou coisa poe-se em acusalivo com ou sera interjei-
cao : Heu me miserum ! ou Me miserum (desgraeado de mi'm !).

O falacem hominum spem
• fr-agilemque fortunam ! (Cic).

Obs. 1 —'.Nas exclamacoes com a interj. pro poe-se o vocat. : Pro
di immortales ! menos na expressao : Pro deum (hominum, deum
atque hominum) fidem ! Tambem com o se pode empregar o vocat.
(como apostrofe), as vezes tambem o nominativo (como juizo) . O for-
tunate adolescens, qui tuce virtutis Homerum prceconem inveneris
(Cic.). O vir fortis atque amicus (Ter.).

Obs. 2—-Com as interjeicoes de lastima hei e vae (ai de) o nome
da pessoa ou coisa, que se lastima, poe-se em dativo : Hei mihi ! Vae
tergo meo ! .'.-••'

Obs. 3—Com en e ecce (eis, eis aqui) ondinaraamente emprega-se
o nominative : Ecce tuce litterce. En memoria mortui sodalis. £ mats
raro o emprego do acusativo.
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Emprego do acusaHvo na poesia e na prosa

184. Os poetas empregarh o acusativo com certa liberdade, a sa-

tier: 1) camo com.pl. objective da passiva dos verbos que significam
«vestir» ou «idespir», v. g. Cingor ferrum (cinjo uma espada), induor
galeam (panho urn capacete) : 2) com o participio do ,perfeito passivo,
falando de uma pessoa que .a si mesma fez alguma coisa: Pueri Icevo

suspensi loculos tabulamque lacerto Omeninos que levavaim pendentes
do braoo esquerdo o estoj o e a tabua ; Hor.) ; 30 na acepcao de «eom
respeifo a, em» (cf. § 1S8), v. g. os humerosque deo similis (Verg.).-

'.Na prosa, com os adjectives e participles, que designam mm ferimento,
poe-se daste modo em acusat. o name da parte do corpo: adverswii
lemur jaculo ictus (Liv.). .

Obs. — Na prosa empregam-se deimodo semalhante as express5es'
magnam (maximam) partem, em grande (na maior) parte, v. g. Suebi
maximum partem lacte atque pecore vivunt. (Ces.) ; vicem alicujus
(meam, vestram, etc.), por amor de alguem, partioularmente com
verbos intransitivos e adjectives que exprimam um sentimento: tuam
vicem scepe doleo ; nostram vicem irascuntur ; sollicitus rei publico?
vicem; suam vicem (no que lire toca, da sua parte) officio functus; e
tambem cetera, no demais: vir cetera egregius (Liv.),

_

185. Em um pequeno numero de expressoes poe-se o acusat. em
lugar do genii, ou abl., a saber em id teynporis por eo tempore; id
(Mud) cetatis por ejus cetatis (v. g. homo id %tatis) ; id (hoc, omne)
genus por ejus (hujus, omnis) generis (v. g. id genus alia, outras coi-

7sas desta especiej.

CAPiTULO III

cj DAT.I.V0.

186. dafivo indiea em geral que a causa enunciada,
pelo predieado se da ou sueede em proveito ou desproveito

de eerta pessoa ou coisa (o que em portugues se exprime
com as preposicoes «a» e «pa?'a»

.

v. g. Subsidium bellissimum senectuti est otium (Cia). Sextus
Roscius prcsdia coluit aliis non sibi (id.). Nullus est locus segnitice
neque socordice (Tier.). Blcesus militibus missionem (a baixa) petebat
(Tac.)

.

-'-.
, Obs. 1 — As vezes junta-se ao predieado inteiro um dativo desta

•especieem lugar' de se ligar so a um substantive uma determinacao
por meio de um genitive ou de uma preposicao : Is finis populaiionibus
fuit (Liv.); tambem se diz: populationum). E bestiarum corporibus
multa remedia morbis et vulneribus eligimus (Cic. tambem se diz

:

contra morbos ou remedia morborum).

Obs. 2 —
•
£ de notar em particular o emprego do dativo com suv-,

e um nome predicativo para indicar em que relacao esta uma pes-
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soa coin outra : Murena legatus Lucullo juit (Murena. foi lugar-

-tenente de L. ; Cie.). Duceni esse alicui, servir de guia a alguem,

com 2 dat. (fim e compl, indir.).

187. dativo junta-se em particular a verbos transiti-

vos, designando o «objeeto de referenda, o comjplemento indi-

rect da acgao* (o que em portugues se designa com a prepo-'

sicao «a» : v. g. Dedi puero librum ; erranti viam monstro. A
designacao. do objecto de referenda emprega-se tambem com

a passiva destes verbos: v. g. Liber puero datus est; via

erranti nmnstratur.

Os verbos perteneentes a esta classe sao, por exemplo, do, trado,

tribuo, concedo, divido (divido por), fero (levo), prcBbeo, prcesto

(presto, subministro), polliceor, promitt'o, debeo, nego (recuso), adimo/

monstro, dico, narro, mando, prcecipio, etc. (com estes verbos o dativo

designa as mais das vezes uma pessoa) . Mas o dativo .junta-se tambem
a todas as expressoes formadas de urn verbo e um acusativo, que na
sua composicao iaudicam uma semelhante referem-cia a uma pessoa

ou coisa, v. g. modum ponere irce; patefacere, prcecludere aditum-

hosti; fidem habere alicui ou narrationi alicujus; morem genere ali-

cui (fazer a vontade a alguem; nullum locum relinquere precibus ;

dicere; statuere diem colloquio (aprazar dia para uma conferarieia)

.

Obs. 1 — Em laitim um verbo constroe-se as vezes com dativo, em
vktude de uma sigmificacao que a paiavra portugUesa, que mais de

perto corresponde ao verbo latino e pela qual. ele se
.

traduz de ordi-

nario, nao representa completamente, de modo que a construcao la-

tina afasta-se bastante da portuguesa. Assim diz-se: probare alicui

sententiam suam, fazer uma pessoa que alguem ache boa a sua opi-

niao (na passiva: hcec sententia mihi probatur); conciliare Pompe-
jum Ccesari; purgare se alicui (justifiear-se para com alguem) ;. em
particular e de notar : minari (minitari) alicui malum, mortem, cru-

cem, ameacar alguem com uma. desgraca, com a morte, com o supli-

cio da cruz (mas minari alicui baculo, ameacar alguem- com um pau;:

baculo, em abl., como iiistrumento).

Obs. ? — Nas frases coimpostas o uso vacila as vezes" (cf. § 136,

obs. 1) entre o dat. referido a fnase toda, e o geinit. junto ao sufosifcasn-

tivo que e comp. directo, v. g. finem facere injuriis (por termo as in-

justices),' mas : finem facere scribendi (dar fim ao escrever, cessar

de escrever).

'. O&s. 3 — A prep, ad so se pode empregar. quando o espirito con-

cebe um movimento real para urn lugar (para uma pessoa que se

ache em urn iugax). Diz-se : dare alicui litteras, dar uma carta a al-

guem (para que se encarregue de a levar ao seu destino), mas : dare

litteras' ad aliquem, escrever uma carta a alguem; mittere aliquid

alicui, mamdar uma coisa a alguem (que ha-.de i'icaa- com ©la) ;
mit-

tere legates ad aliquem ; mittere litteras alicui ou ad aliquem ; scri-

bere ad ciliquera, escrever a alguem : scribere alicui, esorever (algurna

coisa) a alguem. Dicere ad populum : ovar perame o povo (e nao :.

dizer ao povo).
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188. Aos verbos transitivos. eompostos das preposicoes-

ad, ante, circum, [con), de, ex, in, inter, oh, post, prcB, sub-

(tanto na aetiva como na passiva), junta-se da!ivo designando

o objeeto a que se refere a preposicao. Mas, se os verbos.

eompostos de ad, de, ex, in, sub, exprimem clararnente uma
relacao de lugar, real on figurado, (urn movimento para um-
lugar ou vindo de urn lugar, estada ou aetividade exercida

em um lugar), muitas vezes, e e o que fazem eomumente os-

melhores escritores, nao se emprega o dativo, mas repete-se-

a preposicao .% junta-pe-lhe o caso que ela rege

:

Exemplos :

a) Dativo. Ad] erre rei publico; magnam utilitatem ; consult:

rnilites circum fundebantur ; extorquere ddversario anna ; urbs hos-
ii'bus erepta- est ; injicere hominibus timorem : imponere alicui nego-
tiant ; objicere aliquem telis hostium ; omnia virtuti postvoni detent;'

homines non libenter se alterius potestati subjiciunt.

b) Acusativo ou ablativo. Ad nos niulti rumores adferuntur,.

detrahere anulum de digito ; injicere se in hostes (arrojar-se ao meio-
dos iindimigos) ; inscribere aliquid in tabula ; inferre signa in iiostem ;

imponere in cervicibus hominum sempiiernum dominum (relacao de-.

lugar, figurada, .mas clara) ; imprimere notiqnem in animis ; eripere

aliguevi e jpericulo.

Obs. 1 —Com alguns verbos eompostos de ad e melbor, ainda no
seotido figurado. repetir a preposicao, do que empregar o dativo...

Obs. 2 — Os eompostos de cum repetem ordinariamente a prepo-
sicao : conjero, comparb, coriipono, aliquid cum aliquo, conjungo el6-

quentiam cum 'philosophia: Diz-se tambem : communico aliquid cum;
aliquo.

Obs, 3 — Os escritores posteriores (de T. Livio em diante) em/pre-

gam cada vez mais frequenitemeiite o 'dativo, ainda no sentido pro-
pria, assion como os poetas.

Obs. 4—Tambem as vezes se usa.o dativo com continuo (labo-

rem nocturnuni diurno, f-aoo seguir sem interrupcao o trabalho da.

noite ao do dia), socio, jungo, em virtude da analogia de sigaiificaicao,

que tern com os verbas eompostos de que tratamos. Taimibem se diz;

cequare aliquem alicui, igualar uma- pessoa a antra ; csquare turrem.

rauris, alcar uma tone a altura das muralnas.

189- a) da.Hvo junta-se tambern a diferentes verbos-

iutransitivos que exprimem uma aecao, sentimento ou estado-

com relacao a uma pessoa ou eoisa, mas sem conterem
(para os latinos) a ideia de uma aetividade exereitada ime-

diatamente nuui objeeto: v. g. Nemo omnibus placere potest ::

magnus animus metis parat.
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J

" Os mais importantes destes verbos sao :

,j
Os que significam :

J 1— (ser proveitoso ou prejudicial) prosum, 6bsum, noceo, in-

Ij .commotio, expedit, conducit ;

tj 2— (ser a favor ou contra, ceder)- adversor, obtrecto, officio,

jj
cedo, intercedo, suffragor, refragor, gratificor ;

jj
3 —Otter inolinacao ou aversao) cupio (alicui, quero bem a al-

!| guem), faveo, gratulor, studeo, ignosco, indulgeo, invideo, insidior ;

I
4— (auxiliar, o'lhar por, dai; remedio,' poupar) auxilior, opitulor,

patrocinor, consulo, prospicio, provideo, medeor, parco ;

\\ 5— (agradar, desagradar) placeo, displiceo ;

;t| '6— Gmaaidar, obedecer, servir, aconselhar, persuadir) impero,

jjj
obedio, obsequor, obtempero, pareo, auscalto, servio, famulor, suadeo,

jj
persuadeo ;

}J.j

7 — (imostrar-se afavel ou nao afavel) assentior, blandior, iras-

|j
.cor, succenseo, convicior, maledico, minor ;

|| 8— (confiar, desccinfiar) credo, fido, confido, diffido ;

9 — (acontecer) accidit, contingit, evenit ;

10—desuvi (liber mihi deest, falta-me odivro; amicis, officio deesse,

falitar com a prateccao aos amigos, faltar ao seu dever)
;
satisfacio,

rsatisfaoo (patri, officio) ; nubo,„caso~me (falaindo da mulher'; diz-se

tambem nupta cum aliquo) ; propinquo (appropinquo) , avizinho-me ;

supplico, suplico ; videor, pareco ; libet, da gosto ; licet, e permitido.

A mesina construcao tero. as locucoes : obviam eo (obvhis

sum, fio); prcBsto sum; dicto audiens sum (alicui, obedeco

a alguem pontual'mente); swpjplex sum; auctor sum (alicui,

aconselho alguem).

b) Os verbcs desta especie so impessaalrrrente se podem empre-

:gar na passiva, jumaaido-se-dhes neste caso o'dativo do mesrijo mcdo :

. Non parcetur labori (Cio), nao se perdoara a tr&balli&.Legibus paren-

dum est, dave-se obedecer as leis. Divitibus invideri solet, costuma-se

•ter inveja aos rieos.

DaHvo ou ecusaHvo

Obs. 1 —Alguns verbos constroem-se com dati-vo ou cam acusa-

"tivo ' conforme a significacao. Metuo, timeo, caveo, com acusativo

(aliquem, aliquid) querem dizer : «tamo alguem ou al-guma coisa,

guardo-me de uma coisa como semdo um mal, urn inimigo» ;
com

dativo: «temd por alguem ou alguma coisa, velo por ailguem», v. g.

.timeo libertati, caveo veteranis f
1
). Prospicio, provideo, com dativo

.-significam : «provejo-a, olho de antemao poo, v. g. prospicere saluti,

providere vitce hominum ; com acusativo: «cuido de fazer provisao

de uma coisa», v, g. frumentum. Terapero aliquid, ordeno, regulo, v.

g. revi' publicum legibus ; moderor aliquid, dirijo. ordeno, v. g. con-

silia ; com dativo :" «modero, contenho», v. g. moderor ires, Icetitice.

(v. § 170,' b. obs.).

4

i-;i

(') Caveo imihi ab aliqua re, ponho-me de precaueao contra um perigo que
.possa vir de alguem oi: de alguma coisa.
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Obs- 2 — Os poetas empregam tambem os verbos que designam
luta com alguem ou alguma coisa fcerto, pugno, luctor), com dativo
em lugar de cum : Frigida pugnabant calidis (Ov.).

Obs. 3 — Urn pequeno Tm-mero destes verbos tern tambem uma
signiiicacao transitiva fcal que, segundo o § 187, padem construir-se-

com acusativo e dativo, v. g. credo alicui aliquid, 'corufio alguma cousa
a alguem faliquid creditur alicui), impero provincial tributum, mili-

tes, exijo de uma proviiicia um tribute, urn co,ntingen.te militar (tri-

butum imperatur provincicej ; minor alicui mortem (v. § 187, obs. 1);
prospicere, providers exercitui jrumentum.

190. a) Com os verbos intransitivos eompostos de
ad, ante, (com), in, inter, ob, post, prce, re, sub, super, a re-

lacao coru o objecto, a que se refere a preposicao,, designa-se

por.meio do dah'vo, eomo com os verbos transitivos eom-
postos (§ 188), sobretudo quando o verbo eomposto tern uma
significacao translata, que nao envolve a ideia de relacao

de, lugar.

v. g. Adesse amicis, instare victis et fugientibus, indormire causes-

(dor.mir sobre um negocio), interesse prcelio, occurrere venientibus,

prceesse exercitui, resistere invadentibus, succumbere dolori. O da-
tivo conseirva-se quamdo o verbo se emprega impessoalimente na pas-
siva.: Egentibus subveniendum est.

b) Mas se se oferece claramente ao espirito, ainda que
seja so figuradamente, a ideia de uma relacao de lugar, os.

melhores prosadores repetem de ordinar'io a preposicao.,

juntando-lhe o caso que ela rege (§ 188):

v. g. Adhceret navis ad scopulum. Ajax incubuit in gladium. Se-
Veritas inest in vultu. Incurrere in hostes ; invehi in aliquem (fazer

invectivas contra alguem) ; incidere in periculum, in morbum ; con-
gredi cum hoste ; colicerere cum aliquo. As vezes, para desiginar com
maior precisao a relacao.de lugar, junta-so outra preposicao, v. g..

obrepere in animum, obversa'fi ante oculos.

Obs, 1 — Em um ou outro caso o emprego do dativo ou da -prepo-
sicao traz consigo muita diferenca de sentido, v. g.' convenire alicui,

quadrar a alguem, convenire cum aliquo, concordar com- alguem.
Tambem se diz incumbo in ou ad studium aliquod, . aplico-me a um
estudo ; a.cquiesco in aliquo, descanso em alguem.

Obs. 2—'Com adjaceo, assideo, asto, nunca se repete a preposi-
cao

; pelo contrario accedo tern dativo so na significacao de : «ade-
rir» (a uma opiniao, a um partido), accedo Ciceroni, sententice Cice-

ronis, ou na significacao de : «acrescer» ; nos outros" cases sermpre

se diz : accedo ad. Nos poetas e em um ou outro prosador, as mais
:
das vezes da epoca posterior, encontram-se por vezes os eouipostos.
de jaceo, sedeo,-e dos verbos que designam. movimento, quando o pri-

meiro membro e a prep, ad, construldos, no sentido proprio (local),

.
com acusativo, sem se repetir a preposicao : assidere muros. adja-
cere Etruriam (Liv.)., allabi oras, accedere aliquem (Sal,), adv'olvt

'.genua.
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Ij Dah'vo regido pelo verbo «sum», ter

||| 191. Sum constroe-se com daHvo para exprimir que

jjj
-uma pessoa ou coisa «tem» urn objector v. g. Sex nobis filii

|| sunt. ' Jam Troicis temporibus erat honos eloquentice (Cic),

1

1

-{Manet mihi ingeniiom, conservo o engenho).

if I Ot>s. 1 — fiste mo-do de expressar nao eostuma empregar-se quan-
;;;i cto se fala do que pertence a uma pessoa oil coisa como qualidade

*|i : propria ou parts integrante.

ffjj Obs. 2—Com a loeucao : mihi (ei rei) est nomen, cognomen, cha-

i\\ mo^me {nomen mihi manet, conservo o nome ; nomen mihi datum,

||| inditum est, foi-me posto o nom!s), o noime poe-se ou em aposicao a

||| nomen: Ei morbo nomen est avaritia (Cic), ou, o que e mais fre-

||1| qiiente, em dativo (atraido por mihi, etc.) ;
Scipio, cut postea Afri-

ucano cognomen fait. (Sal.). Todavia o pome pode tambem por-se em
•genitivo, regido de nomen : Q. Metello cognomen Macedonia inditum

,

;>; est. CVel.). Nas expressoes activas, como nomen do, dico alicui, en-

•contiram-se as mesmas construc5es : Filius, cui Ascanium parent'es

.dixere nomen (Liv.). Ei cognomen damns tardo (Hot.).

DaHvo regido por adjecrivos

192. a) daHvo emprega-se com adjecHvos, quando

-se exprime que iim objeeto tern eerta propriedade ein rela-

•cao a uma pessoa pu coisa, v. g. civis utilis rei publicce ;

-onus grave ferentibios ; homo omnibus gratus.

Obs. — Propius e dignus tern outra coinstnucao ; v. § 233, /, e 213.

b) Em particular emprega-se o daHvo com eertos adjec-

"tivos que de si designam uma referenda a uma pessoa ou

-coisa, como uma «disposicao benevola ou hostil, semelhanca,

proximidade, parentesco» (amicus, inimicus, cequus, iniquus,

propitius, infensus, infestus, etc., juntamente com obnoxius

[sujeito]: par, impar, dispar, similis, dissimilis, consentaneous,

contrarius, cequalis [da mesma idade]
;
propinquus, propior,

proximus, vicinus, finitimus, conterminus, adfinis, cognatus),

v. g. Siculi, Verri inimici infestique sunt; verbum Latinum

par Grceco (Cic.) ; locus propinquus urbi. .

,

Obs. 1 — Alguns destes adjeetivos empregam-se frequententente

-como substantives com genii, referidos a pessoas (ou objectos per-

scoificados) , a saber : amicus, inimicus, (arnica, inimica, e tambem
familiaris), par Cum igual), cequalis, cognatus, propinquus (parente,

•e tambem necessarius), adfinis, vicinus. Amicus, inimicus familiaris,

empregam-se deste modo ate no superlativo : regis amicissimus

;

j'amiliarissimus meus. (Tambem : iniqui mei, nostri, invidi nostri.)

Tambem se diz ordinaria-mente : superstes omnium suorum, que so-

'.breviveu a todos os seus, memos frequentemeote : superstes alicui.
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Obs. 2 — Similis (consimilis, adsimilis) e dissimilis re-gem tanto

genitivo como dativo .-'quaaido referidos a nomes de seres vivos (par-

iicularmente deuses e homens), os aubores mais antigos constroem-

-nos como genit. ; similis igni e ignis ; similis patris, similis mei.

Obs. 3 — Propior e proximus constroem-se tambem com acusa-

iivo ; v. § 177, obs. 2 (depois de Sutter).

Obs. 4. — Os adjectivos que designam «aptidao para uma coisa»

faptus, habilis, idoneus, accommodatus
,
paratus, natus), constroeim-se

,
mais vezes com ad, do que com dativo : Homo ad rem militarem

aptus. Idoneus arti euilibet (Hor.). Ragem dativo, na significacao de:

•«adequado»: histriones fabulas sibi accommodatissimas eligunt.

Dativo regido por adverbios

Obs. 5. — Tambem .se emprega dativo com os adverbios convenien-

ter, congruenter , constanter, obviam, obsequenter : vivere convenien-

ier naturae, dicere constanter sibi (consequen'temente eonsigo).

DaHvo elico -

.193. Os dativos mihi, nobis (as vezes tibi, vobis) emprega<m-se
com espressoes de assamibro ou eensura, com reeomendacoes e isns-

tancias ou com interrogaeSes acerca de alguem, para designar certa

participacao: Quid mihi Celsus agit ? (como vai o meu Celso ?) Hie
mihi quisquomi misericordiam nominat ? (e ha quern me fale aqui de
compaixao ? (Sal.)

.

194. daHvo signifiea as vezes o «para que uma eoisa

serve e em que redunda» . Deste rnodo emprega-se o daHvo
com sum, com os verbos que significant dancar d conta de» , e

em algumas locucoes mais com do, habeo, sumo, cajno, pono ;

tambem pertencem a esta eategoria os dativos prcesiclio,

subsidio, auxilio, com verbos que designam movimento e

colocacao na guerra.
'

Muitas vezes o verbo e ao mesmo tempo construido com
outro dativo, que designa a pessoa em proveito ou dano de

quern o facto se da:

V. g—Cm bono est ? (a quern aproveita ?) Incumbite in studium
eloquenticB, ut et vobis honori et amicis utilitati et rei publicce emo-
lumento esse possitis (Cio), Nemo hoc ei tribuebat superbice (aiin-

- guem Ihe lancava isfco a- conta de orgulho ; Conn.) — Dare alicui ali-

quid muneri, dono (dar em presente) ; habere rem publicam questui
-' (mercadejar com—); habere aliquid religioni (fazer escrupulo.de-

—

ludibrio, coni'emptui habere, (fazer joguete de—) ; locum caper

e

castris ; — Vejentes Sabinis auxilio emit (os Veientes vao em
auxilio dos S.) (Cajnere receptui, tocar a recolher ou a re-tirar).

Obs. —'Em particular empregam-se (ainda com substantivos) o
yidativo ' de um substantivo : ligado. a urn gerundivo, para de-
Ssignar «fim, destino», v. g. decemviri legibus scribendis.
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Dativo, agente da passiva

195. Com o gerundivo emprega-se em regra o dativo.,

para designar aquele que tern de fazer, que deve de fazer

uma coisa :. v. g. Romam mihi eundum est (tenho de ir a

Roma). Hcec pueris legenda sunt (os meninos devem ler

estas eoisas).

Os poetas poem as vezes o agente da passiva em dativo fora

deste caso : Carmina quce scribuntur aquce potoribus (Hor.).

196. Os poetas empregam' o dativo para expi'imir a direccao

de urn movimento, e as vezes ate (em lugar de ad) o fim de uma
accao : It clamor ccelo (Verg.). Collecta exilio (para emigrar) -pubes

(id.). -

CAPITULO IV

el) ABLATIVO

197. ablativo emprega-se ja com as preposicoes ei~

tadas no § 142, II, ja so de per si, nos easos indieados nas

regras seguintes.

1) Ablativo de respeito

198. ablativo designa aquilo (a parte do sujeito, o

lado de uma pessoa on coisa ou accao, a ideia geral, v. g.

grandeza, mimero, etc.), com relacao a que uma coisa se

afirma do sujeito (ablativo do respeito):

V- g. — Claudus altera pede (coxo de um pe) ;
— eloquentia (em

eioquencia) prcestwntior ; estate et gloria antecellere ; — nations (de

uacao) Gallus; centum numero (em numero) erant. Sunt quidam
'homines non re, sed nomine Onao de facto mas no nome).

Obs.— «Com relacao a, sob o respeito de», com adjectives, ex-

prime-se por meio de ad, quando designamos uma coisa exterior ao

sUjeiito, relativamente a qual se forma um conceito do sujeito: ac-

cusare multos cum periculosum est, turn sordidum acl jamam (Cicj.

«Pelo lado de, a respeito de», tamtaem se exprime corn ab, quaaido se

fala do estado em que uma pessoa ou coisa se aclia :' Ccesar metue-
bat ne a re frumentaria laboraret (C, receava ver-se em ernbaracps

a respeito de mantimentos) ; mediocriter a doctrina instructus.

2) Ablativo de instrumento. Agente

199. Com o ablativo exprime-se o «mstrumento e meio»

com que uma coisa se faz e realiza (ablativo de instrumento):

v. g. Manic (na mao) gladium tenere ; capita (a eabeca)

onus sustinere ; securi aliquem percutere : boves cauda (pela
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feltl

mm

eauda) retrahere ; amorem forma et moribus conciliare : ser-
vari cura et opera alicujus ; aliquid animo (memoria, niimero)
comprehendere ; . vexare aliquem injuriis ; veneno exstingui

;

niti baculo (em urn bordao). Britanni lacte et came vivuni.
Lycurgus leges suas auctoritate Apollinis Delphici confirmavit.

Obs. 1 — O nome da coisa, que com. os verbos passivos esta em
ablativo, como designamdo o raeio, nas oraepes aotivas poe-se muitas
vezes no caso do sujeito, como designando o 'agente, v. g. na passiva :

Dei providentia mundus regitur, na aotiva: Dei providentia mundum
regit; mas diz-se tambem: Dens providentia sua mundum regit.

Na passiva, uma .coisa so se representa como agente juntando-ltae
ab em lugar do simples ablativo de instrumento, quajndo e persoinifi-
cada, v. g. Non est consentaneum, qui metu non frangatur, ewn fra.n-
gi cupiditate, nee qui invictuvi se a labore prcestiterit, vinci a volup-
tate ( = ma luta com o prazer ; Cic.).

Obs. 2 — Quando se quere dizer que uma coisa e executada por
meio dum ser racional, empregado para esse fim, iisa-se nao o abla-
tivo mas per -.Augustus per legatos suos bellmn ddministrabat (e tam-
bem opera legatorum). Todavia pode empregar-se o ablativo quaindo.
a pessoate simplesmente nomeada em lugar do objecto que tern com
eta relacao, v. g. testibus por testium dictis,-ou quaodo reiinioes de
pessoas sao consideradas como coisas, v. g. corpos de tropas: Hostsvi
sagittariis et funditoribus eminus terrebat (Sal.). OPelo contra/rio,
falando de animals: bubus arare, equo vein.)

200. a) O ablativo de instrumento ©mprega-se em latim ©m a.l-

gumas locucoes, ao passo que a expressao portuguesa que mais pro-
xinuamente lbes corresponde nao apresenta a ideia'de meio .on
instrumento. Assim diz-se extollere aliquem honoribus (com postos
honorifieos)

; ao passo que em p ortugues diz-se— a.postes honorifieos;
erudite aliquem artibus et disciplinis (todavia diz-se tambem: in
jure civili, falando de urn determinado ramo de instrucao) ; assues-
cere labore (habituar-se ao trabalho "; tambem se'diz assuetus militice;
ludere pila (jogar a pe-la).

b) Com os verbos que significam «avaliar, format juiso, dividir.,
determinant, etc., o ablativo designa por que coisa se faz a avalia-
cao, -segundo que coisa, em ordem a que coisa se faz a divisao, etc
(a mediida)

: Non numero hcec judicantut, sed pondere Populus Ro-
manus descriptus etat censu, ordinibus, cetatibus (Cic). Hecato uti-
litate oflicium ditigit (determdina o dever) magis quemi huraardtaie
(id.).

c) Os verbos que significam nencerrar, abranger, recolher em al-
gum.a partey>, designam as vezes o lugar com o simples ablativo em
lugar de in : includere aliquem careere (~in careerem) ; recipere cdi-
quem tecto, mas recipere aliquemu in ordinem senatorium; tenere se.
castris. Em particular diz-se: continere aliqua re, na signfficaeao de:
«compreender-se em, fundar-se em» : artes, mice conjectura ' corai-
nentur.

10
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3) Ablativo de causa

201. ablativo desigaa o «motivo» (que opera no

proprio agente) pelo qual, ou a influencia em virtude da

quaL, uma coisa aeontece {ablativo de causa):

V. g.

—

-exsultare gaudio, ardere Carder em) studio. Quidani

morbo aliguo et sensus stutfore suavitatem cibi non sentiunt (id.). Ci-

mon Atheniensium legibus emiiti e vinculis non poterat, nisi pe-

cuniam solvisset (Corn.). Servius Tullius regnare coepit non jussu,
!•'**! sed voluntate atque concessu civiam (id.). (De igual modo: venire

rogatu arcessituque alicujus ; facere aliquid permissu, efflagitatu,

hortatu alicujus, etc., com substantives verbals que so se usam em
j|i!

'

ablativo.)

Obs. 1 — O ablativo de causa emprega-se frequentissimas vezes

com os participios passivos dos verbos que designam a disposicao de
animo do sujerto, onde o portugues muiitas vezes emprega simiples-

mente a preposicao «por»: adductus, ardens, commotus, incitatus,

ira, odio hcec feci (fiz isto por cofera, por 6'dio). T. Livio tambem
diz: ab ira, ab insita aniviis levitate. (Falando de uma razao imjpe-

diente diz-s'e prce : prce lacrimis loqui non possum, as lagrimas nao
me deixam falar.)

Obs. 2 — «Segundo» na significacao de: nem virtude de, confor-

memente a», exprirne-se mais precisamiente cam ex : Colonics ex fce-

dere milites dare debebant.

Obs. 3 —Sao tambem de notar as expressoes: mea (tua, illius

etc.) sententia (opinione), meo judicio, na minha (tua) opiniao, a

meu ver ': Curio mea sententia vel eloquentissimus temporibus illis

Juit OCic).

;

202. Os ablativos causa e gratia empregam-se com (e>

em regra, apos) um g'enitivo ou prouome possessivo, na si-

gnificacao de: «por amor de, por (meu, - teu, etc.)
.
respeito,

com o fim de» : v. g. Rei publicce causa accusare aliquem : tua

I

'

causa hoc facio ; dolorum effugiendorum causa (para esquivar

as dores) voluptates omittere.

Obs. 1 — Diz-se sem genitive nem pronome possessivo: ea de

causa ou ea causa; justis de causis; ea gratia.

Obs. 2— A causa em seotido rigoroso (a razao de ser de uma
coisa) exprime-se alias nao com o abl., mas com as preposicoes ob,

propter, v. g. ob metwn, propter nomen tuum.

4) Abiativo de rmodo

203. ablativo de um substantive, tendo ligada a si

uma palavra adjectiva, designa o mod© como uma coisa se

faz, a eireunstaneia que acompanha um facto (ablativo de
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-modo). Com os substantivos que de si designam modo ou
^parencia exterior (modo, more, ratione, Htu, consuetudine,
Jiabitu), pode empregar-se, em lugar do adjectivo, urn g.erritivo.

V. g. — Miltiades summa cequitate res Chersonesi constituit (com
a maior eqiiidiade

; Corn.). Fieri nullo modo (pacto) potest. Apis more
modoque carmina jingo (EDor.). Voluptas pingitur pulcherrimo ves-
titu et ornatu regali (com belissimo trajo e omameiratos majestaticos),
in solio sedens (Cic.) T. Pontius decern milites pastorum habitu mit-
tit (em trajos de pas-tores, vestidos de pastores; Liv.). Allobrogura
legati pontem Mulvium magno comitatu ingrediuntur (com grande
comitiva; Cic). Obvius fit Miloni Clodius, expeditus, in equo, nulla
reda, nullis impedimentis (sem carro, sem bagagens; Cic). (Igual-
mente nullo ordine, sem ordem, nullo negotio, etc), JEstu magno
(por uma grande calma) ducere exercitum (Cic). Tabulas in foro,
summa hominum frequentia (no meio de grande comcurso de £?ecn*e)!
exscribo (Cic).

Todiavia juinta-se muitas vezes a prep, cum, quando se fala de
"uma coisa que acompanha a accao, v. g. 'magno studio aliquem adju-
vare e cam. magno studio aclesse (Cic) ; cum labore operoso ac'mo-
lesto moliri aliquid (id.).

Obs. 1— p;elo contrario nunca se poe cum com os subataai-
tivos que de si designam «modo» (modo, etc.) ou uma «disposicao do
espirito ou i;ntencao» (hoc consilio licec feci, cequo animo fero) ou
«co:ndicao» fea condicione, ea lege), nem com.os que designam «par-
tes do oor.po» «?iudo capite, promisso capillo incedere).

Obs. 2 — Mas, se o nome da ooisa, que acompanha a accao e nela
se manifesta, nao traz consigo adjectivo nem pronome, emprega-se
cum: cum cura scribere (e nao cura somente), cum fide exponere.

Exceptuam-se, contudo, alguns
. ablatives que se empregam sos

adveaibiaamente em certas locucoes, como ordine, ratione (recte atque
ordine facere), more, jure, injuria, consensu, clamor e, silentio (tam-
bem cum clamore, cum silentio), dolo, fraucle, vi, vitio (na frase
vitio creatus), cursu, agmine (ire, ir em ordem de marcha;, e aiguos
mais.

Quasi que exactamente no mesmo sentido emprega-se as vezes a
prep, per para significar : «de certa maneira», v. g. per vim (v. ~g.

dolo aut. per vim)
;
per sc'elus et latrocinium aliquid auferre (Cic)

;

per litteras (por escrito)

.

Obs. 3—Palando de coisas exteriores que uma pessoa traz con-
sigo ou em si, sempre se deve por cum : Servus comprehensus est
cum magno gladio. Sedere cum (in) tunica pulla (Cic).

Obs. 4 — Como no exemplo magno comitatu emprega-se frequsn-
temente o abl. de modo (com uma paiavra adjectiva) para desigmar
as forcas com que se empreende uma coisa na guerra : exiguis copiis
pugnare ; proficisci, adesse expedito exercitu

>
triginta navibus longis.

Tadavia tambem se poe cum : Ccesar cum omnibus copiis Helvetios
sequi ccepit (-Ces.)J

Obs. 5 — Podemos tambem aqui notar as expressoes : pace ali-
: cujus e bona venia alicujus (com licenoa de alguem) . dicere. aliquid ;.
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vericulo alicujus (com risco de alguem) aliquid facere ;.
alicujusaus-

viS dlctu (sob o conmndo de alguem) rem gerere ; simulations

TspecieTSmoris (com medo simulado) cedere (Ces.) :
obsidum no-

mine (com o ti-tulo de reffens ; id.). Pelo comtrario cum serve as vezes

oam designar uma conseqiiencia e efeito que acompanha urn facto :

Accidit ut Verves illo itinere veniret Lampsacum cum magna cala-

mitate et prope pemicie civitatis (Cic)

.

,

5). AblaHvo. de preco

'

204. ablaHvo serve para designar o preco por que

uma eoisa se compra ou vende e em que se avalia, e, em geral,

o preco por que uma eoisa se faz e se obtem
:
e tambem

com esse, srare, constere, licere (venale esse), no sentido

de : «custar
?
vender-se por» :

v g Prcedium emitur (venit) centum milibus nummum (sesfcer-

cios)
'

Appollonius mercede (per dinhei'ro) doeebat. Victoria Poems

(dat) multo sanguine stetit. Tritici modius in Sicilia erat (cesamaba-

tur/ternis sestertiis (estava a ; Cic). (Mutare aliquid pecunia, dar ou

receber alguma eoisa em troca de dinhefro.)

Obs. — Sobre a designacao do preco por meio do genitive v. § 2S7.

6) AblaHvo de abundancia

205. a) Aos verbos que signineam (intransitivamente):

«ter abundancia de uma eoisa*/ ou (iransitivamente) :
«pro-

ver de uma eoisa, tratar uma pessoa ou eoisa de modo que

ela adquira alguma e.oisa*
,
junta-se o ablativo para designar

aquilo'de que Ira abundancia ou aquilo de que uma pessoa

ou eoisa e provida (ablativo de abunddncia) :

V g adfluere divitiis ; cutter manat cruore (escorre em sangue) :

-refercire libros jabulis ; augere aliquem scientia ;
nnbuere vas

odore fanimum honestis artibus'; adficere aliquem beneiicio, poena

(fazer urn favor a alguem, punir alguem)

.

Pertencem a esta classe : abundo, redundo, adfluo, circumfluo,

sr-ateo e outros em certas significacoes, v. g. pluit lapidibus (chovem

peda-as)
• aures vocibus circumsonant, personant— compleo, expleo,.

impleo, refercio, stipo, instruo, onto, onero, cumuio, satio, augeo, re-

muneror, adficio, imbuo, conspergo, respergo, dignor (na signiiicacao

activa) e alguns mais.

Obs —Impleo e compleo acham-se as vezes com genitivo em.

lugar de ablativo, v. g. implere hostem fugce et formidims (Lrv.)
;
nos

poefes encoiitra-se tambem aqui ou acola um ou outro dos restantes

verbos com esta eonstrueao.

b) A signiiicacao de alguns verbos pode ser concebida de dons

modes de sorte que ou sao construidos com acusatwo e ablativo

oela forma aqui indicada (no sentido de : aprover um objecto ae uma
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eoisa», ou ideia semelhante) , ou com acusativo e dativo (mo sentido
de : «dar al@um.ia coisa a alguem», ou ideia semelharate) , v. g. do-
nate scribam suum cniulo aureo, presentear o seu amanuense coin
um anel de ouro e : donare adjutoribus suis multa, dar muitos pre-
sences aos seus ajudaintas.

Pertencem a esta classe : dono, circwnido (urbern muris e muros
urbi), adspergo (alicui labeculam, pooraho um labeu em alguem, e

aliquem ignominia, cubro alguem de Hifamda), induo (aliquem veste
e induo alicui vestem), inuro (alicui notam e aliquem nota) , misceo
(ortliti. aquam nectare, mais raras vezes miscere fletum cruori, misceo
irani' cum luctu), admisceo, juntameote com mais alg'uns compostos
de ad e in, e tambem circumfundo, particiuaranerite na passiVa :

circumfuivdor luce e circumfwiditur mihi lux.

7) AblaHvo de carencia

206. a) Tambem se junta ablafivo aos verbos que de-

signam (intransitivamente) «earencia de uma coisa» , e (tran-

sitivamente) «privacao de uma eoisa»
7
para exprimir aquilo

de que ha carencia ou de que uma pe.ssoa e privada (abla-

tivo de carencia) : careo, egeo, indAgeo, vaco • — orbo, privo
1

s•folio, frauclo, nudo, v. g. carere sensu ; vacare culpa) spo-

liare hominem fortunis ; nudare turrim defensoribus.

Obs. — Egeo e sobr&tudo indigeo ' regem' tambem ganitivo.

b) Diz-se igualmente : invideo alicui aliqua re (laude sua), inter-

dico alicui aliqua re, proibo a alguem o uso de uma coisa ou o aeesiso

a ela, v. g. aqua et igni,., domo sua (oa passiva impessoalmente :

prodigis (dat.) solet bonis interdict) e abdico me magistratu.

- 8) AblaHvo. de separacao

207. Tambem se junta ablativo aos verbos que signi-

fieam (intransitivamente) «abstei'-se de uma coisa, desistir

dela», ou (transit!vamente) «livrar
7
impedir, excluir de uma

coisa», como abstineo, desisto, stipersedeo, libero, solvo, exsolvo,

ievo, exonero, arceo, prohibeo, excludo (ablativo de separacao)*

V. g. abstinere (oil dbstinere se) maledicto ; supersedere labore
itineris ; liberare aliquem suspicions ; prohibere aliquem cibo tecto-

que ; prohibere (preservar) Cavipaniam populationibus

.

Todavia os verbos que significam abster-se, impedir, excluir tam-
bem ss constroem com ab : abstinere a vitiis, prohibere liostem a
pug.na (cives a periculo) ; excludere aliquem a re publico,); quando
se designa uma pessoa, poe-se sempre a preposlcao arcere aliquid a
sese. .

Obs. — Tern dupla constnucao intercludo (viara, jugam alicui,

corto o passo, a fuga a alguem, e aliquem cormneatu, a castris, impe-
dir alguem de fazer provisao de viveres, cortar-lhe o acesso ao acani-
pamento). (Gf. § 205 b).
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.9) Ablativo regido por verbos

208. Os vsrbos que significam : afastar (violentamemte) deum

lugar constroem-se tanto com o simples ablaitivo eomo com umaprepo-

sicao'de lu?ar ^ab,ex,de): movere aliquem vestigio ; pellere,expellere,

depellere hostem loco' fe loco, ab urbe); deturbare aliquem mcembus

(de mosnibus) ; e em sentido translate deturbo e pairticularmente

dejicio (aliquem spe, prcetura, mas diz-se tambem de sententia).

Do mesmo mado constroem-se muitas vezes com o simples abla-

tivo cedo, reitirenme, deixo ; decedo, excedo (cedere loco, vita e e Zoco.

de vita : decedere provincia e de provincia ; e tambem cedere alicui

possessione hortorum, ceder a alguem a posse de uma fazenda)
;
e

tamibem abeo, falando da resignacao de um cargo (abeo dictatura).

209. Com gaudeo, Icetor, glorior, doleo, mcereo, com

fido e confido, o ablativo designa a «coisa de que nos ale-

gramos, etc., ou em que confiamos, v. g. gandere aliorum

incommodo, confidere naturd loci.

Obs — Fido e confido tambem se coinstroem com dativo (diffidb

quasi sempre) v § 1:89; doleo e mcereo tambem com acusativo (meum

casum illi doluerunt), v. § 1.70, c. Glorior de e in aliqua re (glorro-me.

da posse de uma coisa)

.

210. Ufor (abutor), fruor fperfruorj, fungor (defungor,

per'fangvrj

,

t

potior, vescor, eonstroem-se com ablativo :
v. g.

uti victoria, frui otio, fungi munere, urbe potiri, vesci came.

fUtor aliquo amico, tenho em alguem um amigo ;
me usurus

es cequo, encontrar-me-as equitativo)."

Obs i — Potior tambem se constroe com genitive; todavia na

prosa raras vezes, mas sempre na frase potiri rerum, assenhorear-se

(ou : estar senhor) do supremo poder.

OE)S 2— O gerundivo destes verbos emprega-se como se pei-

teixcesse a um depoente transitive ordinario com aousa'tivo, v^ g. in.

munere jungendo (=no desempemho da funeao) ;
spes potiundorum

castrorum (Ces.).

211. Opus est emprega-se ora eomo predieado ligado

a um swjeito, eonservando-se opus invariavel, v. g. Dux nobis

(dativo) et auctor opus est (temos neeessidade de um chete

e guia) ; exempla multa opus sunt ; ora impessoalmente, com

ablalivo : v. g. Auctoritate tna mihi opus est. Quid (nihxl)

opus est verbis ?

Na forma negativa ou na interrogativa com quid emprega-se a

construcao impessoal quasi sem excepcao.

2 } 2 . £ de notar em. particular o abl. com sto, conseryo-m:e lie! a,

persevero em (stare condicionibus, promissis, stare suo judicio), ecom
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facio e fio, qua-ndo se pregunta o que ha-de ou po.de ser feito tie uima
coisa, o que sera dela : Quid fads hoc nomine ? Quid fiet nave ?

Obs. — Diz-se tambem com dativo : Quid fades huic homini?'-
(Quid fict de multibus ? o que ha-de fazer-se com respeito aos sol-
dos ?)

.

10) Ablativo regido por adjecfivos

213: ablafivo jixnta-se a diferentes adjeetivos que
sao analogos aos verbos citados nos §§ 205,. 206, 207 e 209

?

para do mesmo modo determinar os adjeetivos. Tais sao r

a) os que significant «abunddncia, superabunddncia de
uma coisa» (§ 205): prceditus, onustus, plenus, fertilis, dives:
v. g. onustus prceda, dives agri.

Obs. — Plenus, fertilis, dives tambem se constroem com genitivo,
sobretudo plenus : Gallia plena civium optimorum ; ager fertilis fru-
gum. De igual modo os partieipios refertus e completus (mas so com.
o genitivo de names de pessoas) : Gallia referta negotiatorum, career
completus mercatorum.

bj os que designam «careneia, isengao de uma coisa»

(§ 206 e 207) : inanis, nudus, orbus, vacuus, liber, immunis?
punts, alienus (estranho a, impropricr de); extorris, v. g.
orbus rebus omnibus ; liber euro, animus ; ducere aliquid
alienum sua majestate ; extorris- patria. Todavia estes adjee-
tivos, menos inanis e extorris, tambem se usam com a,-a,b:
v. g. oppidum vacuum defensoribus e a defensoribus.

Obs. 1 — Liber e alienus com nomes de pessoas vao seim/pre com ab,
(locus liber ab arbitris ; alienus a Caesare) ; alienus usa-se em par-
ticular com ab, na signifiioacao de : «que tem aversao a» (alienus a
litteris).

Obs. 2 — Inanis e immunis tem tambem genitivo : Tioec inanissima
prudential reperta sunt, mais raras vezes alienus (alienum dignitatis
mece). Os restantes destes adjeetivos quasi que so nos poetas se en-
contram com genitivo : liber curarum, purus sceleris.

c) contenfus, anxius, Icetus, mcestus, superbus, fretus
§ 210): v. g. Natura parvo aultu contenia est.

d) dignus e indignus : v. g. Digitus beneficio ; digitus
Hercule labor • indigna liomine oratio.

11) AbiaHvo de descendencia

214. Com os partieipios que designam naseimento (natus?

ortus,: genitus; satus, editusj, o nome dos progenitores on da
eondieao poe-se em abiaHvo : v. g. Mercurius Jov$ et Maja
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natus erat ; equestri loco ortus (= que pertence por nasei-

mento a classe dos cavaleiros). Falando dos progenitores,

tambem se emprega ex (de) : v. g. Ex fratre et sorore nati

erant.

Obs — Falamdo de ascendentes remotes diz-se ortus ab : Belgce

orii sunt a Germanis (Cos). Cato Uticensis a Gensorio ortus erat

COio).

215. O ablativo designa as vezee a medida de'fflna distanoia ;

v. S 181.

12) Ablativo de comparacao

Com os comparativos o ablativo designa quanto uma eoisa

•exeede outra na qualidade indieada : v. g. Romanidvobus mili-

bus plures erant quam Sabini ; multis partibus major (muitas

vezes maior altero tanto longior (outro tanto mais eompndo).

Do mesmo modo com ante e post, com infra, supra, ultra, o

ablativo designa a medida, v. g. multis annis. ante ; iribu-s

diebus post adventum meum.

Obs. l-Com os comparativos, opm ante e post, com aliter e

seats emprega-se, por isso, tambem o ablativo neutro de urn pronome

on adjectivo para indicar de um modo indeteramnado a medida, v. g:

eo hoc (tanto), qito (quanto), multo, tanto, quanto, paullo, nihilo :

m'ulto major ; paullo post (rar. post paullo) ; quo antiquior, eo melior.

Tddavia tambem se encontram acusativos de adjectivos (adverbios

em m), como multum, aliquantum, nos poetas e nos escntores poste-

riores, em lugar de ablativo, v. g. aliquantum iniquior (Tor.)
.

(Com

o superlative nnulto maxima pars, a grandissima maroria).

Obs. 2 — Sate ablativo dos adjectives, que designam multidao e

'

quantidade, encontra-se tambem com o verbo malo e com os que si-

Pmificam «levar vantagem». Omnis sensus hominum multo antecellit

^ensibus bestiarum (Cic). Contudo tambem se emprega o acusativo,

irjemos com malo : Multum prcestat, e multo mel'hor.

Obs 3 — Em lugar de ante e post, usados adverbialmente e acom-

panhados de um ablativo de medida, tambem se empregam as pre-

posicoes ante e post com a designacao da medida do tempo em acusa-

tivo "de maneiva que post decern dies (ou decern post dies) eqmvale

a decern diebus post (ou decern post diebus, raras vezes post decern

diebus) v g. Aliquot post menses homo occisus est (Cic). as vezes

ante centum -annos quere dizer : ha cein anos ( = centum abhmc

annos), e post tres dies : daqui a tres dias.

216. Com os comparativos muitas vezes exprime-se pelo ablativo

o segunido termo da comparacao. o qua! fora dai se liga ao primeiro

termo pela particula quam, v. g. major Scipione = major quam Scipio

V. § 248.



SINTAXE - 145

18) Ablative de qualidade

217. ablaHvo de urn substantive com am adjective

(participio, ou pronome) junta-se a urn substantivo, por meio

do verbo esse ou imediatamente, eomo desericao, para desi-

gnar uma propriedade e qualidade de urn objecto (ablativo

de qualidade) \

v. g. Agesilaus statura fuit humili et corpore exiguo. Erat inter

JLabienum et hostem difficili transitu flumen ripisque prceruptis (Cos.).

Appollonius adfirmabat, servum se Mo nomine habere neminem (que

nao tinha escravo nenhum daquele nome = escravo nenhum que

xivesse aquele nome ; Cic). (V. § 23:1).

Obs. — Em lugar do adjectivo emprega-se as vezes um genitive,

quando se designa a forma exterior e a grandeza : clavi ferrei digiti

pollicis crassitudine (cravos de ferro da grossura de um dedo polegar;

Cos.). Uri sunt specie et figura et colore tauri (id.).

14) Ablativo nas circunsfancias de lugar

218. Uma relacao de lugar (estada ou aconteeimento

em um lugar, afastamento. de um lugar) exprime-se ordi-

aariamente por preposicoes (in, ab, ex, de); contudoem

alguns casps omite-se a preposicao e poe-se o simples ablalivo.

I— Lugar onde

a) nome' do lugar onde. uma coisa esta^ou sucede

poe-se simplesmente em ablativo, quando designa eidades ou

ilhas pequenas (que podem ser eonsideradas eomo eidades)

© pertenee a 3.
a deelmacao ou e do plural da l.

a .e,2.
a decl.,

v. g. Babylone habitare ; Athenis litteris operam dare (estudar

em°Atenas). Mas, se o nome da eidade (ou ilha) e do singular

da l.
a ou 2.

a declinacao, poe-se em genitivo ; v.-§-239.

Obs. — Ss antes do noma pa-oprio vai urbs, oppidum, insula, ajun-

&a-se in in oppido Hispalli. Tambem de ordinario se antepoe in a

.aposieao junta ao nome : Gives Romanos Neapoli, in celeberrimo
'

.oppido, scepe cum mitella vidimus (Cic). )

bj Tambem se omite frequentes vezes a preposicao in

com a palavra locus aeompanhada de um pronome ou adjec-

tivo : v. g, hoc loco; castra opportunis locis posita erant (mas

'•.tambem se diz in altis locis, em lugares altos).

Tambem se usam sem preposicao rur? (mais raras vezes

rure,, no campo : dextra, Iceoa, a direita, a esquerda
;
terra

por terra; marl, por max .{terra marique, mari res magna®

ger&re, mas in mari, no mar ; 'in terra, em terra) e as vezes

medio, no meio (v. g. medio auiium no meio da casa).
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Obs. 1 —Com locus em sentido translate quasi sempre se omite-

in : secundo loco aliquem nominare ; meliore loco res nostrrje sunt.
Todavia tanto se diz : pareiitis loco ducere (habere) aliquem; filn

loco esse, camo : in parentis, in filii loco. Loco e in loco (suo loco)

quere dizer : no seu lugar, no lugar proprio.

Tambem as vezes se omite in com parte, partibus no sentido de :

«lado, banda» :Reliquis oppicli partibus sic est pugnatum, ut cequo
loco discederetur OOes.). Com libro odiniariaimsote omite-se in, q-uam-
do se designa o conteuido do livro imteiro : De amicitia alio libro dic-

tum est (Cic.). Animo emprega-'Se .gem preposicao, quando se fala das
comocdes do ainimo : angi animo, volvere aliquid animo.

Obs. 2— Os poetas empregam frequentsmente aioria outras pa-
lavras em ablativo sem preposicao, para designar esfcada em um lu-

gar : Lucis habitamus opacis (Verg.). Nos prosadores e rara esta
pratiea.

c) Q abfah'vo tambem se emprega ordinariamente sem
preposicao, quando se lhe junta totus (on omnis) para desi-

gnar derramamento, extensao por um espaco: v. g. Urbe toia

gemitus Jit (por toda a cidade ; Cic). Menippus, tota Asia
illis temporibus disertissimus (Menipo, o homem mais eloquen-

te que naqueles tempos havia em toda a A'sia ; Cic.)

219. Com o ablativo sem preposicao designa-se «a direccao em
que, o camdinho por onde», um mo\amen.to se executa : via breviore
proficisci ; porta Collina urbem intrare ; recta linea deorsum j'erri ;
Pado frmnentum subvehere ; (terra iter facerej.

II— Lugar deride

220. lugar donde parte um movimento designa-se

por meio do simples ablativo, com os nomes de cidades e

ilhas pequenas e com as palavras domo, de casa, rure, do
campo, e as vezes humo, do ehao : v. g. Romaproficisci ; Delo
Rhodum navigare ; rure advenire ; oculos tollere humo (e tam-

bem : ab humo).

Obs. 1 — Contudo as veaes juota-se ab aos nomes de cidaides, e-

seimpre, quando se fala do afastaimento dos arredores de uma cidaide,

v. g. Ccesar a Gergovia discessit (de Gergovia, que ele estava sitian-

do). (Tambem ab domo em lugar de domo). Junta-se igualmente a,

preposicao
,
quando ao nome proprio se amtepoe oppidum ou urbs :

Expellitur ex oppido Gergovia (Ces.). (Genus Tuscwlo, ex clarissimo

municipio profectum, Cic.,).

Obs. 2—O ablativo dos nomes de cidades (e domo) emprega-se
Haimbem sem preposicao, para designar o lugar donde se esereve uma
carta, e com abesse, estar auseinte, v. g. abesse Roma (mas : tria

milia passuum a Roma abesse, fal'aaado da distancia.

Obs. 3— Nos poetas eneontram-se ainda os ablativos de outras:

palavras, para designar o lugar donde parte um movimento, .v. g.

descendere ccelo (Verg.). V. tambem o § 208.
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15) Ablative nas circunsfancias de tempo

221. ablah'vo das palavras, que indieam um espaco

de tempo, emprega-se para designar tanto «o fempo em que-

uma eoisa sueede, como em quanto lempo uma coisa se

realiza»:

V. g. Hora sextet Ccesar -profactus est. Res patrum memoria:

(mo tempo dos nossos pais) gestce. Initio cestatis consul in Grceciam

trajecit. Roscius Romam multis amiis non venit. Do mesmo rmado.

tarobem sam adjscti.vo : hieme Ode inverno), cestate, die, node, luce

(de dia claro). — Saturni stella OSatunno, o p'lameta S.) triginta fere

annis cursum suum conficit (Cic.).

Obs. 1 — Quando se indica «o tempo em que,uma coisc sucede'h,

em algumas expressoes particulares junta-se in ; v. g. in omni puncto

temporis (a todo o momento). In tempore e simplesmemte tempore

quere dizer : «a tempo, oportunamente, no momento pr6prio». In tali,

tempore (Sal.), «em tais eireunstancias».

Obs. 2— Tambem algumas palavras que de si nao designam
tempo, mas um acontecimento , empregam-se em ablat. sam prepo-

sicao, para, indicar o tempo em que uma coisa sueede, particularmem-

te, adventu e discessu com gen-it. : v. g. Adventu Ccesaris in Galliam.

Moritasgus regnwn obtinebat (ao tempo da chegada de Cesar ;

Ces.) ; — e algumas palavras mais (solis ortu, solis occasu, comitiis,

ludis, gladiatoribus, ao tempo dos espectaculos de gladiadores ;
— e

as vezes pace, em tempo de paz, bello, tumultu, em tempo de guerra :

mas :in bello, na guerra).

Jumtando-se um aldjectivo, tanto se diz: Prcelio Senensi consul

ludos vovit, como in prcelio Senensi. Quaando se indieam os diferemites

peaiodos da vida, pode imitir-se in, quaindo se junta um adjectivo :

prima, extrema, pueritia. Diz-se : initio, principle, no principio, e :

in initio.

Obs. 3— Quando se indica «o tempo no decurso do qual uma
coisa se

:

realiza», junta-se, as vezes in, particulanmente quando por
meio de um numeral se exprime «quamtas vezes uma coisa suceide,

quamito se i'az em um cento tempos, ter in anno nuntiwn audire (fores,

vezes no amo).

Obs. 4— 'Tambem se junta frequentememte in, quando se exprime

«demtro de quanto tempo a contar de cento momento uma coisa aeon-

teee» : Decrevit senatus, ut legati Jugurthce hi diebus proximis decern

Italia decederent (Sal.), mas tambem se diz : diebus decern (id.).

Nblte-se aqui a expressao em que se junta uma. oraeao relativa- :

paucis (in paucis diebus (annis) quibus— ;' poucos dias (anos de-

pois de (ter sueedido esite ou aqusle facto), v. g. Diebus circiter XV,
quibus in hiberna ventum est, defectio orta est (Ces.).

Obs. 5— £ de no-tar em particular o ablativo de tempo acompa-
nhado do pronome hie ou ille, para significar : «nao ha ou nao havia

mais de tanto tempo que um facto se deu ou se tinha dado ;
antes,

de ter passado tanto tempo a contar de agora ou de emtao» : His

annis quadringentis Romce rex fuit nao ha mais de 400' anos que houve

um rei em Roma; ha 400 anos ou memos ainda: (Cic). Ante quadrin-

gentos annos e abhinc annos quadringentos e uma designacao mais.
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pnecisa. Hanc urbem hoc biennio evertes (antes de terem decorriido

dois anos ; mais precisamente -.'intra biennium ; (Cic).

Obs. 6 — Em lugar de urn ablativo de tempo com um numeral
ordinal seguido de ante ou post (v. g. die decimo post ou decivio

;post die), tambem se emprega a pi*ep. ante ou post com acusativo,

v. g. post diem decimum ou decimum post diem, eomo no § 31*5, obs.

3. Bm lugar de decimo die antequani ou postquam, tambem se diz :

ante, post decimum diem, qnam, v. g.- Post diem qnintum, quam ite-

mm barbari male pugnaverant, legati a Boccho veniunt (Sal.). *

Obs. 7 —-O tempo em que uma coisa sucede tambem se indica
.monos precisamente com per e acus. Opor : per hos menses , Cic.).

16) Ablative absolute

222. Ura substantivo (ou pronome einpregado eomo
,
substantivo), tendo ligado a si por aposicao um adjective,

parHcipio ou outro substantive, e sendo deste modo repre-

sentado eomo aehando-se em eerto estado (rege vivo, rege

mortuo, rege duce), junta-se em ablativo a uma oracao para
designar a circunstaneia de o facto enuneiado na oracao se

dar durante esse estado da pessoa ou coisa mencionada
I

j

(ablativo absoluto v. § 360). Este ablativo designa ou simples-

mente uma determinaeao de tempo, ou o.modo da acgdo, ou
a relacao (v. g. ocasiao, oposieao, etc.) de uma pessoa ou
coisa com a aecao

:

V. g. Augustus natus est Cicerone et Antonio consulibus (sen-

do consutes C. e A. = mo consuiaido de—). Regibus ejectis (expulsos os
reis, depois da expulsao dos reis)- consulss creari ccepti sunt. Anto-
nius Ccesare ignaro (sem Cesar saber) magister equitum constitutus
est. Hoc jactum est me invito (contra a minha vontade). Nihil de
lute re agi potest salvis legibus (sem quebra das leis ; Cic.) ;

223 Um ablativo liga-se as vezes imeidiatamente a um substan-
tivo verbal e nao ao predicado da oracao: exercitus nostri interitus

ier.ro, fame, frigore, pestileniia (Cic.) ; reditus Narbone (id.). Contudo
esta pratica e rara.

CAP1TULO V

e) GENITIVO

1) Genitivo oossessivo

224. Poe-se em geniiivo iigado a um substantivo o

aome da pessoa ou eoisa de queru um objecto e (por paren-

(*iEni lugar de die (anno) decimo postquam, iambam se diz simplesniente
die (anno) decimo quam. [Postridie quam, postero die quam) Diz-se tambem
Intra quintum, auam adfuerat, diem (menos de cinco dias depois de ter -
-Suet.1.

ffH
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tesco, posse, origem, relagao reciproca, ou como accao, pro-

priedade, conteudo e pertenga) (genitivo possesstvo)

:

V g films Ciceroiiis ; horti Ccesaris ; tabula Apellis; Ubri Cice-

ronis (livros de Cicero, que ele compos ou possui)
;

hostis Romano-
'

rum; fuga Pompeii; consuetude nostri temporis ,
hommum genus (oge-

neroconstituido pelos homens, o genera humano) ;
vasa abaci (bai--

xela do bufete) ;
frumentum triginta dierum (cereais para 30 dias)

,

animus patris (os sentimantos do pal; ou os sentimentos de urn paw ,

comma consulum (a assembled eleitoral dos consules=aquela emqw
sao eleitos os consules). (Omnia Metelli erant ejusmodi, tUdo em Me-

telo, todos os expediences de Metelo)

.

'

Obs 1 —O substantive que rege o genitive, pode omitir-se, quaai-

do ia vem espresso (par*ioular,mente com outro gemtivo) em urn.

membro oorresnoodente da oracao e tern de ser repetodo ou no mesmo..

caso ou em outro que se possa reconnecer facilmemte (v. g. por um.

prepoScao que 1-he perbenca) : v .g. Meo judicio stare male quam

vnntm* relquoruviiCic.). Quis potest sine maxima contuvielia

conferre vitam Trebonii cum Dolabellce ? (com a de Dolabela ? ,
id.)..

Obs 2 — Aedes ou templum omite-se freqitenitemente (por ehpse)

depois de ad (as vezss depois de ab, propter j antes do gemtivo do no-

me da divindade : v. g. Ventum erat ad Vesica.

Obs 3 -A ideia de: mulher ou filho (fil'ha) de alguem, e as

vezes designada abreviadamente por meio ,do simples gemtivo: Ve-

rania Pisonis (Verania, mulher de Pisao ;
Pun.).

225. Urn genitive possessive pode ligar-se ao subs-

tantivo regente por meio de sum ou fio, expriniindo-se assim

«a quern pertence uma coisa, ou a quem passa a pertencer* :

v. g. Ego totus .
Pompeji sum (Cie.) Thebce popuh Romam.

belli jure factai sunt (Liv.).

Do mesmo modo significa-se corn jacio, «de quern uma coisa e-

tornada propriedade», e com puto, habeo, existimo, de quern *e
considerada propriedade : Neque gloriam meam, laborem, illorum ja-

dam (e nao hei-ide tomar para mim a gloria, e deixar para eles.o-

trabalho; Sal.).

• Obs — Deste emprego do gemtivo provem a expressao
.

Aliquid

est meijudicii (e da alcada do men juizo) ;
esse dicionis Cart,Kagi-

niensium (estar debaixo do senhorio dos Cart.; Liv.); e jacere ahqucd.

sues dicionis, potestatis, arbitrii (sujeibar alguma coisa ao seu ao-

miaiio, torna-la depsndente da sua decisao;.

226 genitive com sum tambem exprime «de quem

ou de que uma coisa e propria. : v. g. Non hujus temporis

ista oralio est. Petulantia magis est adolescenlium quam senura.

Em oarticular ' liga-se frequentememe deste modo urn genitive

(ou a" parte neutra de urn pronome possessivo) por meio de sum*
urn infinitivo como sujeito, para designa,r «o que estama condicao.

de aisuem que Ihe aoonteca, o que e acto proprio de aiguom, o que-
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oabe a alguem, o que e funcdo, clever, costume, privilegio, etc d Palguem, o que e si7iaZ, distintivo, prova de uma coisa (de um a cmqii
d'ade)».

Jf ,
v

- S- Cujusvis hominis est errare (error e de todo o homsm aeon
|||1

teoe a to:io ° homam), nullius, nisi insipientis, in errore perseverare'
''''

'

(Cic). Esi bom judicis parvis ex rebus conjecturam facere Non n0s
'

,, ,

trum est (,nao Pea-tence a nos) hoc dijudicare. Secundas res immede'
p* rate ferre levitatis est (e sinal de leveza). (Tempori cedere semver

sapientis habitum est, sempre foi considerado proprio do sabio; Clc )

Obs. — De um modo mais preciso diz-se: Judicis officium (vui
nus) est ; sapientis est proprium, etc. Humanum est errare Stulti
-est, e indicio de louco; stultum est, e loucura,

2) Genitive objective

227. Aos substantivos de signifieacao transitiva (i e
•que designam uma ideia que se refere a uma coisa como a
seu objeeto) junta-se genitivo, para designar o objecto a que
eles se referem (genitivo objectivo). Pertencem a esta cate-
goria os substantivos derivados de verbos trans itivos ou de
raizes de verbos transitivos e que exprimem a accao signi-
ficada pelo verbo, e outros que designam «afeigao (ou aver-
sao), conhecimento (ou ignordncitl), ou poder, capacidade
influenciav

:

''

V. g. Indagatio veri; amor Dei (amor de Dsus, para com Deus-
amare Dewn), timor hostium (mado dos inimigos, que se tern aos
Inimigos)

;
studium severitatis; tcedium vitce (tcedet vitce) ; cupidi-

tas glories; peritia belli; ignoratio veri; potestas (copia) rei alicujus
(facere alicui potestatem dicendi); signum erumpendi; occasio et
locus pugnce (pugnandi); materia jocorum; prcecepta Vivendi (re°ras
da vida).

°

Obs. 1 — Amor dei, timor hostium, pode tambem (como genit
possessivo, segundo o § 224) significar «amar de Deus, que Deus tern
termor dos inimigos, que os inimigos tern. O contexto mostra qua! e'

o sentido.

Obs. 2. — Com as palavras que designam uma disposicao de ani-
mo para com alguem, tambem se empregam as preposicdes — in, erga,
adversus: v. g. Odium mulierum e odium in hominum universum
genus (Cic). Meum erga te studium.

Obs. 3— Sste genitivo, portanto, designa com substantivos ver-
bais o mesmo que o acusativo com os verbos. Em um oeauemo numero
de casos o proprio verbo rege genitivo (tcedium vitceJ ou outro caso
(fiducia virium, corresponds a fidere viribus).

Contudo as vezes junta-se a substantivos verbals um genit. objec-
tivo de palavras que so por meio de uma prepo-sicao se pod-em ligar
aos verbos_ correspondsntes, v. g. aditus laudis (acesso a gloria, oami-
-nho da gloria)

;
incitamentum periculorum (incitare aliquem 'ad pe-

ricula). Do mesmo modo diz-se com nomes de pessoas: dux belli (ca-
pitao de guerra), magister officii.
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3) GeniHvo parHHvo

228. Emprega-se o genitive com as palavras que desi-

gnam uma parte de uma coisa, para indicar o todo que e

dividido (genitivo partitivoj.

Como palavras partitivas empvegeLm-se substantives, nu-

merals, pronomes, e tambem adjeativos no superlative* (ou no
comparative), valendo de superlativo) ou empregados na forma
neutra como substantivos

:

V. g. Magna pars militum; multi militum (muitos dos soldados:
-multi milites, muitos soldados); tertius regum Romanorum; solus
omnium; illi Grcecorum, qui (ou qui Grcecorum, aqueles dos grsgos,

que) ; fortissivius Grcecorum, plerumque,. (dimidium) Europce (a

maior parte, metade da Europa) . (Ager Appulus, quod ejus publicum
populi Romani erat, divisus est, a parte dele que era proprlsdade do
Estado; Liv.).

Obs. 1 — Em lugar do genitivo tambem se empregam as preposi-
coes ex, de, e, em certas combinacoes, in ou inter : unus ex tribus ;

aliquis de heredibus ; Thales sapientissimus in Centre) septevi fuit

(Cic).

Obs. 2 — Um genitivo partitivo pode tambem ser regido de um
substantivo que nao seja prapriamente partitivo, quando se trata de
divisoes: Venis ad ipsas provincias, quarum Macedonia graviter a
barbaris vexatur (Cic). (Fies nobilium tu quoque fontium, tornar-te-

-as uma das fantes celebres, pertencaras ao, numero das fontes ce-

lebres; Hor.)

Obs. 3 -- Utercjue sempre se emprega coim o genitivo dos, prono-
mes (uterque eoruvi, ambos eles);'pelo contrario, com substantivos
.emprega-se ordinariaimente como adjeotivo no mesmo caso : uterque
frater.

Obs. 4 — O adverbio partim emprega-se como adjeotivo parti-

tivo em nominat. e acusat. com genitivo ou com uma preposicao: Par-
tim eorum ficta aperte, partim effutita temere sunt (Cic). Partim
e nobis timidi sunt, partim a re publica aversi (id.).

Obs. 5 — O genitivo partitivo pode tambem ser regido do super-
lativo de um adverbio, para designar a que objeoto dentre varios o
predicado se aplica no grau mais elevado: Sulpicius Gallus omnium
nobilium maxime Greeds litteris studuit (foi de todos os nobres o que
mais se aplicou— ; Cic)

.

Obs. 6 —Com os adverbios de lugar pronominais, que designam o
termo de um movimento, emprega-se um genitivo na signifieaeao
de : <«ate certo poaito (ou grau) de uma coisa» : Nesciri videmini, quo
amentice (ate que grau de delirio) progressi sitis (Liv.). Do mesmo
modo diz-se: quoad ejus_ (quanto, ate orud'e) facere poteris (puderes),
fieri poterit.

Obs. 7 — Aos adverbios de lugar
.
pronominais junta-se as vezes

locorum, terrarum, gentium, para reforcar a" expressao ; Ubicunque
terrarum (em qualquer parte do mundo em que). Nusquam gentium
(em nenhuma parte do mundo).
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.' 4) GeniHvo de genero

229. a) genitivo emprega-se com as palavras que
designam medida, numero ou quantidade, para indiear " «a
espeeie, a eoisa medida ou contada» (genitivo de g&nero) : v.

g. Magnus numerus militum; magna vis argenti; modius (mille
modiij tritici ; ala equitum. Tria milia equitum (v. § 58X

b) Este genitivo tambem e regido pelo nominativo ou
.acusativo do sing, da forma neutra de um adjeetivo quantita-
tive (multum, plus, plurimum, amplius, paulum, minus, mi-
nimum, tantum, quantum, tantundem, nimium, as vezes exi-

guumj, ou de um pronome (demonstrative, relativo, interro-
gativo ou indefinido, e tambem nihil), forma neutra que e

empregada eomo substantivo, para dar realce a ideia de eerta
medida ou de eerta espeeie :

V. g Multum temporis in aliqua re ponere; id negotii habeo; hoc
tantum laboris itinerisque; nihil virium; quod roboris erat (o que
havia die forca, a forca que havia) amissum est. Quicquid habui mi-
litum, misi. Exiguum campi (Liv.)..

Quando se nao quere dar realce a esta ideia, diz-se simplesmenfc
tantum studiwm, tanta (tarn multa) opera, etc. (Plus operce=,major
"opera, porque de si plus nao e empregado como adjeetivo).

genitivo pode tambem ser o da parte neutra de um
adjeetivo de 2. a deelinacao, o qual se emprega como subs-
tantivo: v. g. aliquid pulchri ; nihil boni ; quodpulchri erat (o

que havia de coisas belas) omne svhlatum est: mas diz-se

tambem : aliquid pulchrum : nihil 'ahum, nihil magnificvm
cogitare.

Obs. — Um adjeetivo ou pronome desta espeeie com genitivo nuai-
ca pode ser regido de preposieao; deve dazer-se: ad tantum studium
Oe-nao: ad tantum studii.

5) .Genitivo regido par adverbios

c) Deste modo empregam-se com genitivo os adver-
bios satis, abunde, plus, affatim, nimis, larglier, partim, pa-
rum, eomo substantivos em nominativo e'acusativo (mas nao
depois de proposicoes): Satis cojjiarum habes

;
parumprudentice,

6) Genitivo definifivo

^JQ. As vezes a um substantive de signifioacao geral junta~se
e-m genitivo a designacao de outra ideia a quai o substantivo se apli-
ria de um modo especial e por meio da qua! e determinado (genitivo
dejinitivo) : v. g. Vox voluptatis (a palavra prazeri : verbum manendi
(a palavra monere): numerus trecentorum (o numero de trezentos)

;
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opus Academicorum (a obra intitulada Academica) ; familia Sci-pio-

num (a familia dos Cipioes, os Cipioes) ; labor fodiendi (o trabalh©
de cavar).

Obs. —'Dois substantives nunca podem ser ligados imediafcaniein-

te no mesmo caso, excepto quando uma pessea ou Tugar se indica ao
mesmo tempo pelo aome apelativo e pelo nome proprio (rex Tullius,

urbs Roma, amnis Rhenus, terra Italia). Nas designacoes geogralfi-

cas o nome proprio poe-se as vezes (as mais delas na poesia) &m ge-
nitivo : Tellus Ausonice (Verg.)

;
promonturium Pachyni (Liv).

1) GeniHvo de qualidade

231. genitivo de um substantivo acompanhado de
uma palavra adjeetiva emprega-se eomo deserieao", ja ligado
imediatamente a um substantivo, ja referido a una sujeito

por meio de sum, para designar— a) a natureza e proprie-
dade desse objeeto;— b) a sua espeeie e elasse;

—

cj as
coisas que lie requere ; — d) a sua grandeza (genitivo de
qudlidade)

:

V. g. a) Juvenis mitis ingenii; civitates magnce auctoritatis ; plu-
rimarum palmarum vetus gladiator (velho gladiador que aJeaingou
muiitas vitorias; Cic); b) homo infimi generis; multi omnium gene-
rum (muitos homens de toidas as especies), vir ordinis senatorii; c)
res magni laboris (coisa que demanda muito!* trabaQtio) ; hospes multi
cibi ; d) classis trecentarum navium ; fossa centum pedum ; exiliwra
decern cmnorum— Virtus tantarum virium non est (Cic). Hoc tradere
esset infiniti operis (Quint.). (Critognatus magnce auctoritatis in Ar-
vemis habitus est, foi tido por um homem de grande influenci'a;

Cos. Di me finxerunt animi pusitli, criar>am~me pusilaninie; Hor.).

Obs. 1 — iSaode ootar em particular os compostos descritivos
foranados do genit. modi e um pronome, que se empregama inteiro-
mente como adjectivos invariaveis : hujusmodi, ejusmodi, "istiusmodi,
ejusdemmodi, cujusmodi, cujuscunquemodi, cuicuimddi, cujztsquemo-
di, v. g. ejusmodi causa (uma causa assim, uma causa destas) ejus-
modi causce, etc.

Obs. 2— O genitivo de qualidade e semelhanite ao abl.at, de qua-
lidade (§ 3'1'7), mas o gen. designa antes a essencia do sujeito, a©
passo que o ablative da realee antes a condieoes e circunstancias in-
dividuals que se dao no sujeito.

Em varies cases a diferenca entre as duas, formas de expiressao-
nao existe ou e insignifieante, falando-se de qualidades. Quando, po-
rem, se fala da espeeie e classe a que uma coisa pertence, do que efla

demanda, e da sua grandeza, so se emprega o genitivo (e nao o afola-

tiivo) : v. os exemplos em b, c e d.

Pelo comtrario nunca se emprega o genitivo mas so o ablative.,

quaai'do se fala do modo de sea* de uma coisa com relaeao a partes ex-
teriores: Britanni sunt capillo promisso. Diz-se sempre: esse bono
animo (estar traaaqtiilo), animo forti et erecto, ea mente ut, etc., fa-
lando da disposicao do espirito, mas: maximi animi homo, iMamd©
do caraoter coto'Sidera!do aibsolutamente.

11
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(.Nao se juintando adjeotivo, nao se pode emipregar o genitivo ou

o ablat. de qualidalde: «hwmem de talento» diz-se: homo ingeniosus).

8) Genitivo objecHvo regido' per adjectives

232. genitivo emprega-se (comor genitivo objective)

com varios adjeetivos que designam uma propriedade que

se refere a uni certo objeeto (adjeetivos transitivos; cf.

§ 227). Perteneeni a esta classe

:

a) todos os participios do presente de verbos transiti-

vos, quando sao empregados eomo puros adjeetivos (i. e,

quando designam uma propriedade em geral), e os adjeetivos

em ax, derivados de verbos transitivos :

V. g. Avians rei publicce civis, (amantior rei publicce, amantissi-

inus rei publicce; v. g. § 49) ; injuriarum perferens (mas, juntando-se

mn aidrvenbio, ©mprega^se de atfdtoario eomo venbo : homo facile inju-

rias perferens); appetens glories, tenax propositi -vir; capacissimus

cibi vinique.

b) os adjeetivos que exprimem desejo, conhechnento,
,

prdtica de uma colsa, ou o contrdrio (aversao, ignorancia,

falta de habito), como avarus, cwidus, cupidus, studiosus,

(fastidiosus), conscius, inscius, nescius, .gnarus, ignarus, p>eri-

tus
7
imperitus, prudens, radis, insolens,. (insolitits), insuetus,

tnemor, immemor.

As vezes os adjeetivos que designam aprevidencia,

cuidado, ou falta de previdencia, de cuidado de uma coisa»
,

eomo providios, diligeyis, curiosus, incuriosus : v. g. Cupidus

glance / peritus belli ; ignarus rerum omnium • insuetus male

audiendi (nao aeostuniado a ouvir dizer mal de si) ; memor
beneficii ; vir omnls officii diligentissimus (Cie.).

Obs.'l — Do mesmo modo se constroe certus na frase certiorem

aliquem facere ^informal" alguem) , v. g. consilii^ conbudo tambem se

coinstr.oe frequentemmte com de Ov. g.. cle adventu suo). Os.poetas

e os autores postterior.es empregam deste modo amida alguns adjeeti-

vos mais de significacao analoga, v. g. callidus, doctus, (doctissima

fandi, Verg.).
'

' \'

Obs. 2 —'lOom o adj.eoti.vo co?iscius, umas vezes o objeeto poe-se

em genit., segundo esta regra, e o nome da pessoa, com quern se pa.r-

ticipa do conhigcimento, cm dab. v. g. conscius alicui ccedis ; outras

vezes poe-se taimbem em-daitivo o nome -da coisa de que se e consa-

bedor: conscius facinorx, mendacio alicujus.

233. 9) Tambem regem genitivo objective :

c) os adjeetivos que designam poder sabre uma coisa
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(ser senhor de uma coisa, de fazer uma eoisa) e a ideia con-
traxia, como compos, impos, potens, impotens ; v. g. compos
mentis ; impotens equi regendi.

d) os adjeetivos que designam participagao, culpa de
-alguma coisa, ou a ideia conirdria, como particeps., expers,

consors, exsors ; reus, adfinis, manifestos, insons : v. g. parti-

ceps consilii ; expers periculi ; reus furti (reum furti aliquem
facto) : adfinis rel capitalis.

Obs. — Adfinis tambem rage dative.

ej os adjeetivos que designam riqueza e abunddncia ou
falta de uma coisa constroem-se tanto com genitivo como
com ablativo (§. 213): inops & pauper quasi sempre ; alguns,
como plenus, as mais das vezes usam-se com genitivo : v. g.
inops auxilii, plemts rimarum.

Obs. —-Do mesmo moido regem genitivo:- prodigus, projusibs (pro-
digus ceris) liberalis (liberalis pecunice, Sal.), parous (parcissimus
somni). Nos poetas ainda optros adjeetivos tern esta construcao.

f) Similis e diss imilis regem ora genitivo ora dativo
(v. § 192, b, obs. 2). Proprius, proprio de, rege genitivo, v.

g, vitium proprium senectutis (raras vezes dativo). Communis
tern freqiientemente genitivo, v. g. Hoc commune est potentice

cupidorum cum otiosis (Cic); mas rege tambem dativo:
v. g. Omni cetati mors est communis {id.).

Obs. — Com os pronomes pessoais e o reflexo emprega-se sem-
pre o dativo depois de communis: communes milii (tibi, sibi) cum
.aliquo.

g) Os poetas e os prosadores posteriores empregain ainda muitos
outros adjectives cam genitivo, para exprimir relacoes que alias se
designam com o ablativo de respeito ou com preposicoes (de,in), v. g.

modicus voluptatis (in voluptate)] integer vitce (vita).

10) Genitivo regido por verbos

234. Tambem regem genitivo (objecHvo) os verbos
que significam <dembrar- se ou esquecer-se (memini, reminiscor,

obliviscor)^ e tambem os que significant «recordar alguma
coisa a algiUm* (admoneo, commoneo, commonefacioj : v. g.

Semper hujus diet et loci meminero. Catilina admonebat alium
egestatis, alium cupiditatis suce (Sal.).

Obs. 1—Os verbos que significam lembrar-se ou esquecer-se tam-
bem regem acusativo, quando significam «ter uma coisa na lembrain-
ca, ter conixecimeaito de uma coisa, ou o contrario»: Memini nume-
ros (a musica), si verba tenerem (Verg.). Oblivisci causam (estar.es-
quecido do processo, i. e, do conteudo' do processo). Antipatrum Siclo-
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?«H.m iii probe meministi Cestas ainda bem lembi'ado de A., coaihe-

ceste-o bem; Cic). Recordor, recordcHixie, rege quasi sempre aeusa-

tivo; diz-se tambem recordor de aliquo. (Mentionemjado rei ou de

re).

Obs. 2—Com admoneo, etc., tambem se emprega, em lugacr de

genitivo, o acusativo neutro de um proirfome ou adjective numeral

(§ 176, 2); iguaknente a prep, de: Unoquoque gradu (passo) de ava-

ritia tua commonemur (Cic).

235o Misereor (miserescoj, compadeco-me, e os verbos.

impessoais miseret (miserescit, misereturj, piget, pamitet, pudet,,

tcedet, pertaisum est, eonstroem-se com o objeeto do senti-

mento (a pessoa ou coisa de que nos eompadeeemos, enver-

gonhamos, etc.) em genifivo. (Com os verbos impessoais a

pessoa que se envergonha, etc., designa-se com o acusativo?

§ 173). v. g. Miserere laborum ! Miserere mefratris. Compudet,

o genitivo « designa tambem «a pessoa de quern temos ver-

gonha». v. g. Pudet me deorum liominumque (Liv.).

Obs.— (Com piget, pcenitet, pudet, emprega-se as vezes um pro-
• nome (demanstr. ou rela't.) neutro como sujeito; v. § 1:65 a, obs.

236. Depois dos verbos que significam : acusar, con-

veneer (de uma culpa), condenar, ahsolver, o nome do crime,

de que uma pessoa e acusada, etc., por que e condenada,

etc., poe-se em genitivo, v. g. depois de accuso, incuso, insi-

mulo, arcesso (ehamo a juizo), postulo, ago cum aliquo (tenho

pleito com alguem por causa de— ), arguo ; coarguo, convinco ;

damno, condemno, absolvo, e alguns mais em certas expressoes

juridicas: accusare aliquem furti ; damnarl repetundarum ;

'convincere aliquem maleficii ; 'absolvere aliquem 'improbitatis.

Obs. 1 —Tambem se diz: accusare, postulare, damnare aliquem

de veneficio, de vi. Tamfoeim se emprega com esites verbos freqiien-

temeote o ablat. crimine (ablat. de instr.) : orcessere aliquem crimine

ambitus; damnatus est crimine repetundarum; ceteris criminibus

absolutus (mo que toca aos restantes capitulos de acusacao). .(Ac-

cusari, damnari, absolvi lege Cornelia, em vista da lei Cornelia;

absolvi suspicione sceleris, ser desearregado da suspeita do ate-ntaldo).

(Accusare inertiam adolescentium, queixar-se da iodolencia dos mam-

cebos.).

Obs. 2— Com damno, condemno, o nome da pena, u que alguem

e condenado, poe-se em genitivo ou ablativo: damnari capitis, pe-

cuniae, ou : capite, morte. Quando 'se fala de uma determiniada multa

de dmheiro ou terras, emprega-se sempre o :abla>t. : damnari decern

milibus, tertia parte agri ; com multo tembem se usa sempre o abla-

tivo : agro pecuniaqu& hostes viultare. (Damnari ad bestias, in me-

talla). -

.
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11) Genitive de preco

237= Quando o preco por qae uma eoisa se eompra*

ven.de ou faz, e indicado de um modo indeterminado, empre-

gam-se os genitives tanti, quanti (tantidem, quantivis, quan-

ticunque), pluris, minoris, e os ablatives magno, plurimo,

parvo, minimo, nihilo, nonnihilo.

Com os verb os que significam «avaliar» (duco, facio,

habeo, pendo, puto, taxo, e tambem sum, valho), emprega-se

o genitivo de todas estas palavras ; so cestimo se constroe

com ambos os casos

:

V. g. Quanti Chysogonus docet ? (Juv.). Stare magno, minoris.

—
• Voluptatem virtus minimi facit. Parvi sunt foris arma, nisi est

consilium domi (Cic.) . Magni ou magno Cem muiito) cestimo virtutem.

(Tanti est, vale a pena)

.

Obs.—iCom os veiibos que signii'icaan avaliar, empregaim-se

<na linguagem cotidiana) tambeim os genitives flood, nauci, assis,

unius assis), teruncii, com uma negagao, para-significaT: Onao ter)

em conta nenhuma : Judices rem publicam flocci non faciunt (Cic):

238. Com os verbos impessoais, interest e refert (im-

porta), a pessoa a quern importa designa-se com o genitive

ou com os pronomes possessivos mea, tua, sua, nostra, vestra,

(ablat. sing, fern.): v - g- Glodii intererat (Clodius putabat sua

interesse) Milonem perire (Cic). Quid tua id refert ? (Ter.).

Obs. 1 — [Falando-se de uma. coisa, com relaeaolaaqualum objecto

e importante, emprega-se ordinariamenite ad : Magni ad (para) hono-

rem nostrum interest, me quam primum ad urbem venire CCac).

Obs. 2 — A «coisa que importa* pdde ser expressa por um pro-

nome neutro (de modo que o verbo nao e empregado de todo impes-

soalmeinte) : Hoc vehementer interest rei publicce; as mais das vezes,

porem, e expresso por um infinite ou por uma oracao, que pode ser

ou iirafinita, ou tatr'ofduzida por ui ou ne, ou interrogativa, v. g.

Magni rejert, quo tempore (em port. : a hora em que = o ser esta ou

aquela a hora em que) venias. O «.qwcmto importa* exprime-se ou

com adverbios (v. g. multum, vehementer) ou com o ugenitivo de

j>reco» (magni, parvi, etc., § 237).

Obs. 3— iSobre o genit, depois de aiguns verbos que regem tam-

bem ablat., v. § 205, obs., 206: obs., 210, obs. Sobre o genit. depois de

ergo, v. § 145 ; depois de pridie e postridie, §177 ;
depois de tenus,

§ MS.

12) GeniHvo de lugar

239. Os nomes de eidades e ilhas pequenas da l.
a e

2/ declin. do sing, poem-se em genitive, para designar o

lugar onde uma coisa esta ou sueede: v. g. Romce esse:
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I
Rhodi vivere. (Com os outros nomes emprega-se o ablaHvo ;.

v. •§ 218. a).

Obs. 1 — Algumas vezes enconfcra-se este genit. ainda com as
Unas grandes (gregas) : Conon Cypri vixit (Corn.), e coim os nomes
gregos de regioes acabados em us : Chersonesi domum habere (id..).

Of. §T/7S, obs. 3.

Obs. 2 —'Quando vai antes a palavra urbs, oppidum ou insula
(com in), o name da cidade ou ilha junta-se em ablative : Cimon ire

oppido Citio mortuus est (Corn.). De igual mode a aposicao junta-se
com in: Albce, in urbe opportuna et munita (Cic.).

b) Do mesmo modo se empregam os genitivos domi, era

easa ; humi, no ehao ; e tambem belli e militim ligados a

domi: v. g. Parvi sunt joris arm a, nisi est consilium domi
(Cic). Humi jacere. P. Grassi virtus fiterat domi militimque
cognita (Cic). (Nos outros easos diz-se : in hello, in militia).

Obs. 1 —-A domi pode neste sentido ligar-se urn ganijtivo ou pro-

nome possessivo : M. Drusus occisus est domi suce (domi Ccesaris :

domi alienee). Fora dai diz-se : in doino aliqua ; in domo casta ; in

domo, na easa OnaJo : em easa) ; igualimente in liwrno nuda.

Obs. 2—Do mesmo modo se emprega animi em expressoes de
duvida e atfdicao: Exspectando et desiderando pendemus animi.

240. a) A mesma relacao, que o genitivo designa
7
e

ordinariamente designada pelos pronomes possessivos : v." g.

meet causa (por amor de mim. § 202), nulla epistula tua.

A um pronoirne possessive pode, por este motivo, juntar-se urn.

genitivo em. aposicao (sao particularmente frequences: uniu's-, ipsius,.

ipsorum), v. g. Mea unius opera (ulnicamente por meus es^oreos)

res publico, salva est (Cic).

Obs. —Com omnium usaim-se muitas vezes os genitives nostrum

e vestrum em lugar de noster e vester, e sermpre, quando omnium esta

antes: Patria, est communis omnium nostriLin parens (Cic, ; alias

communis nostra parens). Nos outros cases e extremaimente rare.

h) Nos casos em que a uma palavra (substantivo, adjec-

tivo ou verbo) se devia de juntar um -pronome pessoal ou

reflexo eomo genitivo object! vo., a falta do genitivo e suprida

pelo genitivo neut. do sing, do pronome possessivo correspon-

dente \mei, tui, sui, nostri, vestri, lit. : do meu ser, etc.), v„

g. Studium nostri, dedicacao para connosco. Habetis ducein

memorem vestri, oblitum sui (Cic).

c)Nostrum e vestrum empregannse como genitivos partitives de
nos, ! vos, quando se indica uma parte de um numero : Magna pars

nostrum; multi vestrum; uterque nostrum; quis vestrum ? Quando.,
porem, se fala de uma divisao do ser humane, usam-se os genitivos

met. tui, sui, nostri, vestri : Nostri melior pars animus est (Sen.).
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Obs.— Quanto ao prosnome refiexo, quaado se fala da divisao

de wn numeixx deve empregar-se ex se ou ex mis, suorum.

24 1. Um substantivo pode tamfoem, nas relacSes especiais_ que

nao sao designadas pelo genitive, ser ligado por ima preposicao a

outro substantivo, como deiterminacao dele : judicium de Volscis ; vo-

luntas proviywics erga Ccesare?n.

Obs. — Ouas determinacoes, uma suboridinada a outra, nao po-

dem ligar-se ambas a um substantivo por meio de preposieoes ;
assim

nao se diz: simulacrum Cereris cum facibus in manibus, mas: faces

manibus tenens.

CAiPlTULO VI

•

f) VOCATIVO .

242. a) vocalivo emprega-se, quando se dirige a pa-

lavra a alguem ou se ehama por alguem, e insere-se no dis-

eurso sem se ligar ao resto da oracao : v. g, Vos, o Calliope,

precor, aspirate canentil (dai-me favor, vos, Caliope e as tuas

irmas ! Verg.).
t

Na prosa nao se junta a interjeicao o nos apostrofes

usuais, nem quando se chama por alguem ; mas so nas exela-

macoes de admiracao, de alegria ou de, ira : v. g. dii bony

quid^est in hominis vita diu ! (Cie..).

Obs.— Os poetas juntam muitas vezes «o» ao vocaitivo sem

enfase particular. _

b) A palavra posta em vocativo podem juntar-se detenmrnacoes

confonme as regras ordinarias. Prima dicte mini (oaetado por mim),

summa dice-tide camena, Maecenas ! (Hor.).

Obs.— Nos poetas e no estilo areaioo enoontra-se as vezes o

nominal, em lugar de vocat. : AImce filius Majce ! (Hor.).
,

KECAPITULACAO DAK FUNCOES DOS CASOS

A — NominaHvo (§ 168)

E o caso

:

a)dosujetto: b) do nome do predic. do sujeito

:

Ferns vofat'.Unda cavat la-pi(hm Vultus est index a-nimi.

Vohi.ptas est maloram esca

B — AcusaMvo (§. 109. ao § 185)

E o caso

:

do complement direcfo : c) do Sugar onde, com ad on

Mareriam saperabat opus ^ P^t« ad Carinas. ApudAo-
b) do sujeifo das oracoes iniinitivas e ionium
dos vcrbo.- imserei. i'i;/ef. pc-nilei. piideJ.,

<j) do lugar por onde, couijiei

la-del.
' Gens Inunava mit per veiHu

Amieiiies immorfeles esse uporh-l nefss

a

/• .*
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;lo lugar para onde, com ad ou in: i) da distancia :

Sic itur ad astre

f) da duracao, com per :

Per omnia saecula sceculorum

g) do meio, com per :

Certior per explorsfores

h) da causa, com propter ou ob: Ob

earn causem

Tria milia passuum
j) do finn, com ad ou m .-

Scribitur ad narrandus
non ad probandum

I) da medida

:

Tres pedes alius

m) da idade

:

Viginti annos natus

C — Dativo (§ 186 ao § 196)

E o caso do complemento indirecto, do fim e do agente da passiva

WA- eonjugacao perifrastica.

Dat veniam corvis vexat censura columbas

Abbafri, medico p&\xonoque intima pande

D — Ablafivo (§ 197 ao § 223)

E o caso dos complementos circunstanciais :

ia)

b)

<=)

d)

e)

de tempo em que :

Poster© die castra rnovit

de materia, com ex :

Vas ex auro
de assunto, com de :

De minimis non curat praetor

de meio :

Pecunia omnia effici possunt

de modo :

Mors aequo pulsat pede.
de causa:
'Pereo fame
de origem, as vezes com a, ex:

Ex captivis audivit

de qualidade

:

Ingenio malo pravoque Ca-
tilina

de comparagao, em vez de quam

:

Femina mobilior ventis

j) de lugar onde, com in :

In ceuda venenum. In vino Veritas

I) de lugar donde, com a, ab, e, ex, de:

A bdve ante, ab asino retro,

a muliere undequaque caveto

m) de lugar por onde:
Via Appia iter fecit

n) de agente da passive :

Decipimur specie recti

o) de distancia :

Milibus passuum tribus

p) de companhia, com cum:
Pugna cum domino semper
sinistra fuit

E — Genitivo (§ 224 ao § 241)

E o caso dos complementos :

®) determinative ou restritivo, e de c) de peso :

posse

:

Vanitas van ita turn

Sfultorum Humerus injinitus est

b) de medida :

Fossa quindecvin pedum
Hie puer est decent annorum

F— Vocativo (§ 242)

vocativo emprega-se, quando so dirige a palavra a alguem.
."Nasfrases exclamativas aut.epoe-se-llie

. a inter jeieao «o».

Ensis parvi ponderis
d) de qualidade:
Homo magni ingenii

e) de lugar onde

:

Eboree sum

f)
de preco :

lies nullius pretii
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CAPITULO VII

Impreg© dos adiecfivos (e sdverbios) e parficularmersfe
d@s seus grays de eemparaei®

243. a) As vezes o adjective* nao se emprega como
atributo ou nome predicative, mas sim em aposicao, desi-

gnando, em relacao ao verbo, o modo de ser do substantivo

no tempo da accao, v. g. Multi eos, quos vivos (em vida)

coluerunt, mortuos (depois da morte, depois de mortos) con-

tumelia adjiciunt. Legati inanes (com as maos vazias) ad re-

gem revertuntur (id.).

b) Em particular empregavam os latinos freqtientes vezes

os adjeetivos que designam ordem ou seguimento, eomo apo-

«icao
?
onde a lingua portuguesa emprega um adverbio ou

expressao adverbial ou um circunloquio com uma oracao re-

lativa : v. g. His-pania postrema omnium provinciarum per-

domita est (a Espanha foi de todas as provineia a ixltima que

foi reduzida a obedieneia ; Liv.). Medius ibam (ia no meio).

c) Empregam-se deste modo outros adjeetivos avulsos, v. g.

Philosophies nos penitus totosgue traclimus. OCic). Soli hoc continqit

sapienti (so a!o sabio). Consules in provincias cliversi (cada um por

sua parte) abiere. Prudens sciensque (cientemen'te) feci. Dare alicui

pecwiiavi mutuam (emprestar dinheh'o a alguem) . (Aclverso flumine,

contra a corrente ; secundo flumine, rio abaixo)..

Obs. — E de no-tar que em casos nao pouco numerosos, nos quais

a lingua poiituguesa determina um substantivo .
por meio de uma

preposicao e outro substantivo, em iatim essa determinaeao e ex-

pressa por um adjecitivo derivado, v. g. filius herilis, tuniultus ser-

vilis (guerra dos esoravos) , iter maritimum, Hector Nwvianus (Heitor

no poeta Navio). Sao de notar em particular os adjeetivos que desi-

gnam. a patria ou a residencia : Dio Syraawsanus (de Sinacusa), Her-
modorus Ephisus, etc.; e taimbem o lugar onde sueede uma coisa,

ipugna Cannensis (a bataiha de Canas). Em alguois casos empre-
gam-se em latim ambas as formas: poculum aureum ou ex auro; bel-

Inm serville ou bellum servorum. (Pelo contrario emprega-se as ve-

zes um genitivo, onde o portugues se serve ou pdde servir de um
aJdjectivo: castra hostium).

244„ Os adjeetivos empregam-se freqiientemente como
substantivos, para designarem pessoas ou eoisas de certa

qualidade. A este respeito cumpre notar o seguinte

:

a) Para designar homens de certa classe e especie, em-

prega-se freqiientemente o plural de adjeetivos, v. g. docti,

os doutos ; omnes boni, todos os homens de beni (tambem se

diz homines docti, e, em certas combinacoes, viri, v. g, viri
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bonij : o singular, pelo eontrario,, e mais raras vezes empre-

gado deste modo, e so quando o eontexto' nao permite obs~

euridade alguma, v. g. Assentatio non modo amico, sed ne

libero quidem dic/na est (Cic). (De ordinario diz-se homo doctus,

e nao eomo em portugues: o douto, am douto; um grande

erudito, homo doctissimus ; um verdadeiro sabio, homo vere

sapiens ).

b) complexo dos objeetoa de certa qualidade expri-

me-se em latim com o plural neutro : mala, o mau, as eoisas-

mas (malum, um mal, uma eoisa ma) ; omnia pulchra, tudo o

que e belo ; multa memorabilia, muitas eoisas memoraveis;

omnia nostra, tudo o que e nosso. (Omne pulchrum, toda a

eoisa que e bela [eonsiderada separadamente]).

Pelo eontrario emprega-se o singular, quando se tern na

mente a ideia em geral e nao todos os objectos partieulares,

v. g. verum, o que e verdade, a verdade ; verum faieri ; in-

vestigate veri (mas vera nuntiare, dar notieias verdadeiras)

;

natura, justi et aiqui materia, natureza, mae da justica e, da

equidade ; multum, plurimum tribuo huic homini.

Oos. — A parte neutra de adjectivqs acompanha-se as vezes de

preposic6.es, formamdo locueoes particulares e expresso'es adveiibiais,

.v. g. esse in integro (eatar por deoidir, de modo que uma pessoa tie-

inha aiinda a liibendade -de proceder como entender) ; de integro, da

novo; sine dubio, sem duviida (diwida, subst.: dubatio).

c) Certos adjeotivos tomaram cotnpletamente o valor de subs-

tantivos independentes, .
representiando ao espirito, no masculine e

no -feminino, simplesmente de um modo geral uma pessoa, no neu-

tro, uma eoisa com essa
~qualidade, v. g. amicus, inimicus, arnica,

bo,num, malum, ludicrum (espeetaculo publico). Com outrcs, pelo

eontrario, subantemdia-se originariamente um substantive particular,,

oeulito por elipse, ate que pouco a pouco o adjective passou a empre-

gar-se de todo o ponto indapemdentemente, v.- g. patria (sc. civitas,

urbs, terra), fera (sc. bestia).

Obs. — Alguns adjectives ocorriam tao frequemtemerate ligados

a certos substaotivos, que pouco a pouco o adjective (mo geoero e-

numero de substantive) passou a ser emipregado de per si so, para

desigmar a ideia total, paiiticularmeinte em centas comibimaeoes e com
oeirtos verbos que faziam guipor o substantivo, v. g. cani (capilli); pri-

mus, secundas (partes) agere, dextra, sinistra (manus); hiberna,

stativa (castra). Estas expressoes aprendem-se com a leitura atenta.

e o use do dieionario.

245. Os poetas empregam nao raras vezes adjectivos no acusa-

tivo neutro e as vezes no plural, em lugar de adverbios, particular-

mente \ccim verbos que exp,rim©m uma accao intransitiva e que im~

pressieaia os sentidos. v. g. altum dormire, perfiduvi ridere, acerba:

tuens.
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ComparaHvos,

246 a) Com os comparaHvos (de adjectivos ou adver-

bios) o segundo termo da eomparacao liga-se ao primeiro por
quam, e poe-se no mesmo easo, quando o verbo on palavra
regente e eomum a ambos os termos : v. g. Nemini plura be-

neficia ' tribuisti quam mihi. Cui potius eredam quam tibi ?'

bj Se o primeiro termo depende de uma ideia., que nao,

pertenee simultaneamente ao segundo termo
7
deve formar-se-

nma nova oracao com verbo proprio (sum): v. g. Verres argen-
tum reddidit L. Cordio, homini non gratiosiori, quam On. Cali-

dius est (em port, simplesinente : do que Cm Calidio ; .Cie.)..

Todavia. quando o primeiro termo e um acusativo, eon-

serva-se freqtientemente este caso (por atraccao), ainda que
•a ideia regente nao possa ser repetida : v. g. Ego hominem.
callidiorem vidi neminem quam Phormionem (= quam, Phor-
mio est; Ter.). >

'

. .

247 Quando com um comparativo (de adjeetivo ou
adverbio) o primeiro termo da eomparacao e um nominativo
ou acusativo, pode omitir-se a particula-eomparativa e por-se

o segundo termo em ablativo (§ 216): v. g. Turpis fug a-

mortis omni est morte pejor (Cic).— Quern auctorem locuple-

tiorem Platone laudare possumus ? (Cic).

Obs. 1 — fi de noitaa* em especial que o ablative do pronome re-

lative se 'emprega irequenteimente regildo de um comparative) que
v vem depois, com uima negacao, em casos em que a lingua portuguesa
amprega um suiperlaltivo coono aposicao : Phi-dice simulacra, quibus

:
nihil in illo genere perfectius videmus (em eomparacao das quais

.; naida vemos mais perfeito = a coisa mais perfeita que nos vemos;
Cic). Punicum helium, quo nullum, majus Romani gessere (a maior.-

• que os Roimamos sustentaram ; Liv.). Nesta combinacao com o rela-

tivo nuinca se poe quam.

Obs. 2— Para exprimir que uma coisa vai aiem do que se pemsa
ou se pretende e requere ou Hie nao corresponds, empregavaim os la--

. tiuios os ablatives spe, exspectatione, opinione, justo, solito, aequo,

neoessario, antes do comparative de um adjeotivo ou adverbio:

>V. g. Opinione omnium majorem anivio cepi dolorem (Cic).
-: Ammis solito citatior (citatior solito) ('Liv.). Alias dsmaeiaido grande
paia (:=. em proporcao de) uma coisa, diz-se: major quam pro re-

-

7
aliqua. Prcelium airocius quam pro numero pugnantimn (Liv.). De--
masiado graode para que (ou para com infinitivo) diz-se : major quam

v-Ut ou major quam qui, v. g. major quam cui tu nocere possis.

248. Quando uma grandeza, expressa ou por um numero ou.
" por uma palavra que desigiie medida (v. g. annus, pars dimidia; me-
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tade digitus trans versus, um dedo de largo, etc.), e aumentada por

SeTo de plus ou amplius (mais de) ou diminuida por meio de mwms

"(menos de) junta-se plus, amplius, ou minus, com ou sem quam, a

deslgnacao da graodeza, sem influir no caso em que ela esta.

V V Non plus quam tres effugerunt. Zeuxis et Polygnotus non

sunt usi plus quam quattuor coloribus (Cic). -Plus pars dimidia

ccesa est (Liv.). Nix minus quattuor pedes alta jacuvb (id.). Quin-

ctius tecum plus annum vixit (Cic).

Quaodo este caso e nominativo ou aousativo, pode, contudo, em-

Tireear-se tambem plus, amplius ou minus, como .nominativo ou acusa-

tivo .pooido-se em ablative o nome da grandeza: Roscius nunquam

plus triduo Romce fuit (Cic). Inter hostium agmen et nostrum non

.amplius sex milibus passuum intererai (Ces.)

.

2 49..Com os adjeobivos e adverbios que designam medida (e

•com propius) pode tambem usar-se do comparativo do adjective ou

adverbio e junta-se a gramdeza- da medida ou em acusativo sem

.quam (como quando se usa do positive), ou em ablativo dependente

do comparativo: Gallorum copice non longius miha passuum octo

.aberant (Ces.). Palus non latior pedibus quinquaginta (id.).

Obs —Com natus (de amos de idade) pode tambem diaer-se (em

.lu-ar de natus plus quam triginta annos ou plus triginta annos) :

major (minor) quam triginta annos natus ou (suprimiodo quam)

major triginta annos natus ou simplesmente major triginta annis

(sem natus). r

250. A comparacao de duas qualidades, que se dao em

°-rau desigual no mesmo sujeito ou na mesma aecao, expn-

me-se ou com o positivo acompanhado de magis ou com

dois comparativos : v. g. Magis audacter quam prudenterj

consilium magis honesturn quam utile ;— L. Aemilit contio

fuit verior quam gratior populo (Liv.).

251. comparative serve tambem para designar um

•certo grau nao insignificante ou um grau demasiadamente

-elevado: v. g. Smectus est natura loquacior (bastante faladora;

•Cic) Themistocles minus par•entibus probabatur, quod Menus

vivebat et rem familiarem neglegebat (Corn.). (Aliquanto, paullo

Mberius. Mais precisamente : nimis libere ; sates Mere).

252. Emprega-se o comparativo para designar o grau

- anais elevado, quando se fala so de dois objeetos: v. g.

Major fratrum melius pugnavit, o mais velho dos (dois) w-

maos foi o que melhor se bateu.

Superlativos

253. O superlativo designa muitas vezes nao o grau exclusiva-

anente mais elevado (em comparacao de todos os outros objeetos ae



SINTAXE 165

>or

.us

: a

on
'.ia

n-

n-

a-

m
m

(e

)U

m
be

to

is

n
i-

ii

0

oerta classe), mas simplesmeote urn grau muito elevado: Es tu qui-

dem mihi carissimus (mui caro), sed multo eris carior, si bonis prcs-

ceptis Icetabere OCic). Optime valeo. A sigoificacao exolusiva coolie-

ce-se ou pelo contexto ou pox 'vir junta uma desigdacao partitiva.

(optimus omnium, ex omnibus).

Obs. I — A sigaiificacao exclusiva de um superlativo reforca-se-

com o adicronameoto de unus ou unus omnium. O superlative (aiinda

o .nao exclusivo) reforca-se por meio de longe, multo: multo formo-

sissimus.

Obs. 2 — Para designar o grau mais elevado possivel, ou so liga-.

quam maximus (optimus, etc.), quantus maximus, e, semdo advarbios,

quam maxime, quantum maxime, ut maxime, com possum, ou se diz

simplesmemte (de um modo memos preciso) quam maximus, quam.

maxime: Jugurtha quam maximas potest (quam potest maximus)
copias armat (quanbas tropas pode ; Sal.). Hannibal, quantam maxi-

mum vastitatem potest ccedibus incendiisque efficit (a maior asso-

lacao que pode; Llv.). Dicam quam brevissime.

254. Os superlatives que designam ordem ou sucessao-

no tempo ou no espaco (primus, postremus, ultimus, novissi-

mus, summits, infimus, imus, intimus, extremus), assim como o

adjectivo medius, ligam-se muitas vezes a um substantivo
p

.

para designar a parte do objecto nomeada pelo adjectivo:

v. g. vere primo (no eomeco da primavera) ; summits mons (o-

cume do monte) a Labieizo tenebatur ; in media urbe (no-

meio da eidade).

Obs. — Medius tambem se emprega "como um sup.eiiativo ( = o<

mais central) com genifcivo partitivo : Locum medium regionum
earum delegerant, quce Suebi obtinent CCes.).

n

e

'5

s

CAP1TULO VIII

Psrlicylaridsdes da liga§§® adfecflva d®$ pronomes;
demonslraHvos e relatives e do seu emprego

n'a ©ra^a®

Concordancia do pronome demonsrraHv©

255- a) Quando um pronome demonsrrah'vo esta so na

oraeao, mas se refere a um substantive) preeedente, concorda

com ele em genero e numero, como adjectivo. Mas, se se

refere. a varios substantivos ligados entre si, o genero e de-

terminado segundo as regras do § 162, b e c. v. g. (Mater et pa-

ter— ii ; honores et imperia — ea ; ira et avaritia— ecu ou ea)

b) Quando um pronome demon'srraHvo, que nao se re-

fere a nenhum substantivo separadamente, designa uma eoisa
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-que em si eompreeo.de uma pluralidade (v. g. o eonteudo de
um discurso, uma serie de eireunstaneias), poe-se no plural
neutro (do mesmo modo que os adjeetivos, § 244, b): v. o-J

Hcec omnia scio. Quce narras, milii non placent (= ea, quce
narras). (Hoc, esta circunstancia).

256. Quando um pronome demonsfrah'vo e primeira-
mente empregado de um modo indeterminado eomo sujeito ou
compl. objective (isto, isso, aquilo), e depois se lhe liga um
substantivo por meio de sum ou de um verbo que signifique
•chamar ou ter em tal conta, o pronome toma o genero e mi-
mero do substantivo (por atraccao): v. g. Romce fanum Diana:
populi Latini cum populo Romano fecerunt : ea (isto) erat

confessio, caput rerum Romam esse (Liv.). Eas (isto) divitias
earn (isto) bonamfamam magnamque nobilitatempu,tabant(Sa.L),

.
Obs.— As djerogaco'es a esta regra sao raras. .

Concordancia do pronome relativo

257. a) pronome relativo coneorda em gfraero a
niimero com o substantivo (ou palavra empregada eomo subs-
tantivo) a que se refere.

Quando esta referido a varias palavras, poe-se no plu-
ral, embora cada uma delas seja do singular ;.exeepto quando
ambas as palavras se resumem em um so eonceito (ista au-
ctoritate et potestate, quam vos habetis).

Com respeito ao g&nero observam-se as regras do § 162.
b e c :

v. g. Grandes natu matrts et parvuli liberi, quorum
ntrorumque cetas misericordiam nostram requirit (Cie.). Otium
atque divitice, quce prima mortales putant (Sal). Em fruges
^atque fructus, quos terra gig nit (Cic.

;
quos referido a palavra

mais proxima). Fortunam nemo ab inconstantia et temeritate
-sejunget, quce (o que, qualidades que) digna certe non sunt
deo (id.).

b) Um relative, que se refere nao a uma so palavra
substantiva mas a todo o predieado ou a todo eonteudo de
uma oraeao, vai para o ginero neutro : v. g Sapientes soli,

quod (o que, eoisa que) est proprium divitiancm, contenti sunt
rebus suis (Cie.). Neste easo diz-se muitas vezes id quod em
lugar de quod : v. g. Si a vobis, id quod non 'spero, deserdr,
tamen animo non deHciam (id.). (Quod attinet ad— , no que
•toca a — )..
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258. Quando a urn relaHvo,. que se refere a um subs-
tantivo preeedente, se junta outro substantivo por meio'de
sum ou de um dos verbos que significam chamar, ter em tal

conta, o relativo pode eoneordar em gdnero e numero tanto

com o substantivo anteeedente como com o subsequente:
v. g. Darius ad eum locum, quern Amanicas Pylas vocant,

pervenit (Cur.). Thebce ipsca, quod Bceoticn caput est, in magno
tumultu erant (Liv.).

A segunda concoiidaneia da-se pa.rticularmente, quando a uma
ideia ja detenminada (unfa pessoa ou coisa deberminada) se junta
uma abservacao.

259. As vezes um pronome refere-se menos rigorosamenjbe a
forma gramatical do nome anteeedente, tendo-se ma-is em vista o
santido.

a) Um relativo eorresponde muitas vezes ao pronome pessoal .

que se inclui em um pronome possessive : Vestra, qui cum summa
integritate vixistis, hoc maxime interest (Oic).

b) As vezes a um substantivo no singular se-gue-se um pronome
no plural, passando o pansamento a oonsiderar varios objectos indi-
viduals: L. Cantilius, scriba pontificis, quos (sc. scribas pontificum)
nunc minores pontij'ices appellant (Liv .)

.

c) A substantives coleotivos no 'singular segue-se as vezes o re-
lativo no plural referido aos imdividuos: Ccesar equitatum omnem
prcemittit, qui vicleant, quas in partes hostes iter faciant (Cos.). A
ex eo genere e ex eo numero segue-se muitas vezes o relativo no plu-
ral e no g-enero a que perjtencem os individuos (pessoas ou coisas)
mancionados : Unus ex eo numero (um daqu&les), qui ad ccedem pa-
rati erant (Sal.).

260. O pronome relativo faz as vezes de todas as tres pessoas
e, quando e sujeito, o venbo deve regular-se pela pessoa a- erne o re-

lativo pentence : v. g. Vos, qui adfuistis, testes esse poteritis .; (pelo
conitrario : ii nostrum ou vestrum, qui adfuerunt, testes esse pos-
sunt). Tambem depots de is, referido como nome predicativo a um
sujeito da l.a ou 2.a pessoa, o relativo e dessa pessoa: Non is sum,
qui glorier.

easo do pronome relaHvo regula-se pela relaeao em
que ele esta na oraeao: v. g. Eadem probo, quce tu; eadem
jwobo, quibus tu assentiris.

261. substantivo, que a oraeao reSaiiva detei-mina, as
vezes (posto no easo do relativo) e atraido para a oraeao re-

lativa, preeedendo esia a demonstrativa : v. g. Ad Cresarem
quam misi epistulam, ejus exemplum (eopia) fugit me libi

mittere (Cie„
7
= ejus epistulai, quam).

lani
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262. O substantivo, a que o relative se refere, e quasi sempre

atraido para a oracao relativa, quando e uma nova ideia e uma nova

deoominacao que se junta (em portugues, como aposic&o) ao que.

precede, quer seja a uma palavra em separado quer a oracao inteira:

Peregrinum frumentum, quce sola alimenta (unico sustento que) ex

insperato fortunadedit, ab ore rapitur (liv.). .

Obs.— Quando a um superlativo. se liga uma oracao relativa

para deitenminar em queextensao se deve tomaro superlativo, o

adjeetivo poe-se na oracao relaitiva : Agamemnon Diana; devoverat,

quod in suo regno pulcherrimum natum esset illo anno (a coisa mais

bela que nascesse— ; Cic.) (Igualmemte : Hannibal elephanto, qui

unus supererat, vehebatur, no unico elefahte que restava; Liv.),

263. Quando o pronome relaHvo se refere a um pro-

nome demonstrativo empregado de per si so, o demonstrativo

eoloea-se freqlientes vezes depois da oracao relativa: v. g.

Male se res habet, cum, quod virtute effici debet, id tentatur

pecunia (Cie.).

Freqlientes vezes o demonstrativo e omitido de todo
?

quando nao reside nele enfase alguma e a clareza o nao exije,

particularmente como nominativo ou aeusativo, e quando o

relativo esta no mesmo caso : v\.g. Maximum ornamentum

amicitice tollit, qui ex ea tollit verecundiain (Cic.)- Inter

omnes jthilosophos constat (e ponto assente), qui unam habeat,

omnes habere virtutes (Cic.; com omissao do sujeito eum).

264. Antes do pronome relativo omite-se muitas vezes o nomi-

nativo ou aeusativo de um pronome indefdnido (alguem, alguma coi-

sa,) : Sunt, qui ita dicant (ha quern assim diga) .
Habeo, quod dicam

(tenho alguma coisa que dizer)

.

265. b) A talis, tantus, tot, seguem-se nas comparac5es os

adjectives relativos correspondences qualis, quantus, quot, os quais

(qualis e quantus) cancondam em genero e numero ou com o mesmo
substantivo : v g. Nemo ab dis immortalibus tot et tantus. res tacitus

optare ausus est, quod et quantas (em port.: «como») di immortales-

ad Pompejum detulerunt (Cic.)

)

; ou com outro ouja natureza e gran-

deza sao eomparadas com as do primeiro : Non habet tantam
.

pecu-

niam, quantos sumptus facit. Amicum habere talem volunt, quotes

ipsi esse non possunt (Cic). (Tantundem, quantum. Totidem, quot),

b) Ao demonstrative idem correspoode qui no mesmo genera e

numero mas no mesmo ou em diferente caso segundo a sua
.

relacao

na oracao relativa: Iidem abeunt, qui venerant (vao-se embora como

vieram). Pisander eodem, quo Alcibiades, sensu erat (Conn.). Quando

qui deve estar no mesmo caso que idem, e se tern de repqtir ou sub-

tender o mesmo verbo,. pode empregar-se ac em vez.de. am: Ex iisdem

rebus argumenta sumpsi,ac tu (= ex quibustu).

Ill
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SECOAO JI-DO EMPREGO DOS MODOS E TEMPOS"*! ^
'

"

'

CAP1TULO I

'] ispecies de ©ra?©es e modes em geral

i 266. Sobre as especies de oracoes e a sua ligacao em

I geral a lingua latina nada apresenta que diyirja do portu-

1 gaes, senao que o latim possui eonjuocoes proprias para ex-

j
-primir uma comparacao hipotetica, v. g. quasi, eomo se,

CAP1TULO II

267. indicative emprega-se em todas as oracoes

principals, ou subordina'das, em que nao ba regras particu-

lars que requeiram outro modo.

268. £ de notar em particular que, aa tod.ica.5a0 de uma con-

dicao, amfoas as oracoes (tanto a condicionada como a conditional)

se'poem no indicative, quaodo a relacao conditional (a ideia de que

uma eoisa e ou nao e, no caso de oute coisa ser ou nao ser) e indi-

cadia simplesmeote sem mais nenhuma sigmificacao acessoria: v. g.

Si deus mundum creavit, conserved etiam.

Obs.— Tamfoem se conserva o indicative, quaodo se diz que uma
coisa e igualmente valida em diferentes oondicoes, o que se declara

com sive sive (quer— quer): v. g. Mala consuetudo est contra deos

disputandi, sive ex animo id fit Oseja feito) sive simulate (Cic). O
mesmo aeonteee, quando em urn protesto se lig-a a expressao de um
desejo (no conjuntivo) a uma eondicao : v. g. Ne vivam, si scio (id.).

*

269. A coisa eouociada ou e simplesmente referida a um dos

tres tempos principals : presente, preterito ou futuro (presente, pre-

terite-, futuro) ou e indicada eon relacao a um certo momento prete-

* Devemos notar que em portugues nas orac5es eondicionais, tem-

porais e mas eamparativas e relatives, que exprimem uma simples com-

oapcato, o - futuro do indicativo e seimpre substituMo pelo futuro do con-

juntivo; assim diz-se: obtenho, secumpro;mais: obterei, se cumprir ;
—

vejo quando soio: vi, quando sat; mas: verei, quando sair; — digo a

quern encontro; disse a quern encontrei; mas: direi a quern encon-

trar Em latum, porem, cumpre observer cuidadosamente que nao se

da esta rnudanca de modo, e, se falamdo do presente ou preterito, se

empregar o indicativo, falamdo do futuro iamfoem se ha-de empre-

gar- o indicativo, v. g. Naturam si sequemur (se seguiamos) ducem,

nunquam aberrabimus (Cic). Hoc, dum erimus Oenquamto estiver-

mos) in terris, erit ccelesti vitce simile (id.). Qui adipisci veram glo-

riara volet (quem quiser, aquele que quiser), justitice jungatur ofh-

ciis (id.)

12
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|ji rito ou futuro, como sando presents (eontemporanea)
,
preterita ou

futura nesse momento (presente em preterito, preterito em preterito,

futuro em preterito; presente em futuro. preterito em futuro, futuro

jii' em futuro).
Esbas relacoes temporals exprimem-se em latim ja coin os tem-

pos simples do verbo Ce com os tempos campastos passives, que oar-

• respO'iidern aos tempos activos simples), ja cam a perifrase constituida

pelo participio do futuro e sum, do modo seguinte:

PRESENTE PPjBTfiRITO FUTURO
Scribo Scripsi Scribam

Em preterito: Scribebam Scripseram Scripturus eram (fui)

Em futuro: Scribam Scripsero Scripturus ero.

.Demais uma coisa futura pode ser desigmada de um modo parti-

cular com a perifrase scripturus sum, como estando actuaTmente para
suoeder.

1) Presente

270. Enuncia-se no presence o que e actual (a que per-

tence tambem aquilo que se da ou existe em todo o tempo)

e aquilo que e eoneebido como actual, v. g. as opinioes e

declaracoes que se aeham nos "eseritos que o passado nos

deixou; v. g. Iiunc locum Cicero tractat in libris de -nature/,

deovum. A's vezes emprega-se nas narracoes o presente em
lugar do perfeito ; v. § 272.

Obs. —O presente emprega-se muitas vezes falando do que tern

durado algum tempo e aioda dura: Annum jam (ha ja itm ano que)

audis Cratippum (iCic.)
;
pailaeularimente cam jamdiu e jaradudum :

Jamdiu ignoro, quid agas (id.). (Semelhantemeinte o imperfeito fa-

laindo do que havia durado algum tempo e ainda durava: Archias

domicilium Romce multos jam annos liabebat, Cic.)-.

2) Preterito perfeito

271. a) preterito perfeito emprega-se, quando nar-

ramos e noticiamos acontecimentos passados, tanto no con-

junto da exposicao bistoriea como falando de informacoes

avulsas (perfeito historic©): v. g. L. Lucullus multos annos

Asice provincim prcefuit. Cum hoc prodium factum est, Ccesar

aberat.

b) Tambem se emprega o preUrito perfeito-para desi-

gnar uma coisa em oposicao ao presente, como acontecida e

consumada (perfeito absolute) : v. g. Titus jam venit. Ilcec

urbs ante multa scecula (ha muitos seculos) condita est. Is

mos usque ad hoc tempus permansit.
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Obs. 1 — iQuaodo se fala de uma ooisa, que se repete e costuma
aoonbeoer, •empreg'a-se o pret. perf. nas oraco-es subordinadas que ex-
primam tempo, condigao ou lugar (depois de cum, quoties, simulac,
si, ubi e express5es relativas), quaodo a accao da oracao suboaidinada
tern de ser concebida oomo procedendo a accao da oracao principal
(em partugues emprega-se de ondinario o presante) : v. g. Cum ad
villain veni (eon port.: quando venn?), hoc ipsum, nihil agere, me
delectat (Cic). Quocunque aspexisti, ut juricB, sic tuce tibi occurrunt
injuries (id).

Obs. 2 —'Os poetas usaim as vezes o pret. perfeito, em lugar do
-presente, falando de uma ooisa que costuma aeontecer.

3) Preserve historico

272. Nas narraeoes animadas e seguidas os aoomiteoimtentos

passados sao frequantemente miencionados, oamo actuals, no presents
em vez de o serem no parfeito (presente historico) : v. g. Ubi id Ver-

res audivit, Diodorum ad se vopavit ac pocula poposcit; ille respon-
det, se Lilybcei non habere, Melite reliquisse; turn iste continuo scri-

Mt
,

ad quosdam Melitenses, ut ea vasa perquirant (Cic.) . Postquam
perfugce murum arietibus ferire vident, aurum atque argentum do-
mum regiam comportant (Sal.).

Obs. — Quando a particula dum designa uma coisa que acon-
te.ee enquanto = ao tempo em que outra coisa acontece, e particular-
mante quando se quere exprimir que a selgunda ooisa e ocaisionadap jela
primieira, liga-se-ine de ondinario o presente, amibO'ra a accao saja
passada e na oracao principal asteja o pret. perfeito (ou o m.-^q.sper-

jeito), (quando se exprime uma coisa que da ocasiao a outra, o por-
tugues emprega comumunente o partic. do presente), v. g. Dum hcec
in colloquio geruntur (enquamto estas ooisas se passavam), Ccesari
nuntiatum est, equites Ariovisti prqpius accedere OCes.). Ita mulisr,
idum pauca mancipia retinere vult (quefendo .reter—), fortunas
omnes perdidit (Cic.)..Tadaivia pode empregair-se tamibem o pret. per-
jeito (na indicacao de uma accao) ou o imperfeito (na indicacao de
urn estado) : Dum Aristo et Pyrrho in una virtute omnia esse volu-
erunt, virtutem ipsam sustulerunt (Cic). Dum Sulla in aliis rebus
erat oecupatus, erant interea, qui suis vulneribus mederentur (id.).

Quando dum significa enquanto = durante todo o tempo que,

nao se lhe liga o presante, a nao ser quando se faTa do tempo rCal-

jnemt'e presente.

4) Preterif-o imperfeifb

273. pret imperfeilo emprega-se, quando nos trans-

portamos pelo pensamento a uma epoea passada e desere-

vemos o que entao era presente : v. g. Athenienses nuntios
<ad i hucydidem miserunt, qui (qui turn) classi ad oram
Ihracice prceerat. Majores nostri suos agros colebant. non
alienos ajppetehant, quibus rebus et agris et urbibus rem pu-
hlicam auxerunt (Cic).
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Oi>s -uma aocao que em certa epoca estava para acontecer

ffuturo em preterito)., designa-se as vezes cam o imperfeito, oomo

tenrio ja eomecado e estando ja a realizar-ee: v. g. Hujus deditionis

ipse, qui dedebatur, suasor ei auctor Ju:t (aquele que la a ser entregue

=, laquele de cuja entrega se tratava; Cic.)

.

As vezes o imperfeito latino, quando exprime uma coisa, que e

representada no passaido como acontecemdo e nao estando ainda rea-

lizada coanpletamante, pode ser traduzido por «comeear»
:
Constitii

utrumque agmen et prcelio sese expediebant (lav.).

5) Preferito mais-que-perfeito • t>

274. a) mais-que-perfeito emprega-se
;
quando se

fala de uma eoisa que em certa epoca passada, ou quando se

deu oatra aecao aetualmente passada, ja tinha acontecido

:

v. g. Cum ego ilium vidi, jam consilium mutaverat.

Obs.—Quando em uma oracao principal esta o imperfeito para

indicar uma coisa que costumuva sucedeir e se repetia, p&e-se o m.-q.-

-perfeito naquelas oracoes subordinadas em que, segundo o § 271, b,

obs. 1, se emprega o pret. perfeito, quando o verbo da oraeao princi-

pal esta no presents: v. g. Cum ver esse cozperat (quando comeeava),

Verres se labori atque itineribus dabqt (Cic).

b) Com as eonjuncoes posteaguam ou postquam (depois

que), ubi, tit, simulac/'simulatque (ou simplesmente simul\

ut primum, cum primum (tanto que), emprega-se o pret. per-

feito, quando se quere exprimir que duas aecoes se segm-

ram imediatamente uma a outra: v. g. Pompejus, uiequita-

turn suum pulsum vidit, acie excessit (Ces.).

Obs. .1— Postquam, ubi, ut, empregam-se muitas vezes com o ijii-

perfeito, para designar um estado comecaido: v. g. Postquam id dif-

ficilius visum est neque facultas perficiendi dabatur (= viam que

nao se Ihes ofereoia conjuntura), ad Pompejum transierunt (Ces.).

Obs. 2— As partieulas antequam e priusquavi (antes que), dum,

donee (ate que), quando se empregam com o indicativo, liga-se o pret.

perfeito e nao o m.-q.-perfeito: v. g. Antequam tuas legi litteras, ho-

minem ire cupiebamL (Cic.) Sobre o.conjuntivo com estas palavras.

v. § 2©5.

6) Fufuro imperfeito

275. fufuro imperfeito designa uma aegao futura ott

um estado futuro : v. g. Veniet pater. Illo tempore res pu-

blica jiorebit,

Obs.— Emprega-se em latim o presente em alguins casos em

que se podia esperar o futuro:
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a) quando pregunjtaimos a nos mesmos o que havemos de fazer
ou peaisar (neste mesmo momembo) : v. g. Quid ago ? Imusne sessum ?
(<Cic). Stantes plaudebant in recta ficta; quid arbitramur in vera
jacturos fuisse ? (id.).

b) cam dura ('ate que), quando se desigum que se aguanda por
uma coisa: Exspecto, dum ille venit (espero que ela vanha; Ter.).

c) ondinaxiamente com antequam e priusquam, quando se diz
que uma coisa ha-de acoaiiteeer antes de outra-: v. g. Antequam pro
L.Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicam (Cic,). Todavia
diz-se' tambam : Antequam de re publica dicam ea, quae dicenda hoc
tempore arbitror, exponam breviter consilium profectionis mece (id.).

7) Future perfeiro

276. Com o fufuro perfeifo designa-se um ac§ao futura
como estando ja acabada em um eerto momento de futuro:
v. g. Cum tic hcnc leges, ego ilium fortasse convenero (terei eu

;

talvez, falado com ele ; Cic). De Garthagine vereri non ante
desinam, qitam Mam excisam esse cognovero (enquanto nao
souber—

; Cic).

Obs. 1 — Em portuguas, nas oracoes subondinadas, muitas vezes
nao se exprime. qua a aocao

.
precede uma ouixra, e assi ra emprega-se

frequantes vezes simiplesmente- o futuro imperfeito, e as vezes o pre-
sents, onde em latim cumpre fazer uso do futuro' perfeito (v. g. Nao
cessarei, enquanto nao souber).

Obs. 2-—Quando ha futuro perfeito taoto na oraeao principal
como na suboaidiinada, quere-se designar com isso que uma accao es-
tara consumada ao mesmo tempo que a outra: v. g. Qui Anionium.
oppresserit, is bellum confecerit (Cic).

Obs. 3 —Em alguns oasos o fut. perfeito aproxima-se da sigini-
ficaeao do futuro imperfeito, v. g. na designacao de um resultado fu-
turo: v. g. Multum ad ea, quce qucerimus, tua ista explicatio profecerit
(Cic.)

; ou na designacao do que ha-.de acontaeer, enquanto outra coi-
sa acontecer: ou do que rapidamente estard realizado: v. g. Tu invita
mulieres; ego accivero pueros (Cic). Clamor et primus impetus cas-
tra ceperit (Liv.).

8) ParHapio do 'futuro

. 277= Para exprknir uma coisa futura em relacao a uma
certa epoea, empregavam os latinos (na aetiva) o parh'cipio
do fufuro ligado aos tempos do verbo sum (§ 93).

particijoio do futuro com o presente sum distingue-se
do futuro simples em designar o facto futuro com uma coisa
que alguem esta justamente para fazer ou ja esta resolvido
a fazer: (§ 95 -Obs. 3) v. g. Bellum scripturics sum (vou
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escrever) quod populus Romanus cum Jugurtha gessit (Sal.).

Facite, quod libit ; daturus non sum amplius (nao estou para

dar mais ; Cic).
Ot,s.— Bampne se faz uso desta forma, quando se exprime a

condicao neoessaria para que uma coisa ftaj'a de acontecer: Me igitur

ipsum ames oportet, si veri amid futuri sinnus (Cic.)

.

278. a) participio do futuro com fui designa que em
uina epoca passada uma coisa esteve para suceder :

v. g.

Vos cum Mandonio et Indebili consilia communicastis et arm a-

consociaturi fuistis (Liv.).

b) participio. do futuro com eram designa o que em
eerta epoca determinada estava para acontecer: v. g. Pro-

fecturus eram ad, te, cum ad me frater tuus venit.

Obs. — O participio com fueram pWde designar <o que ante de.

centa epoca estava para se fazer: JEmilius Paulus Delphis inchoatas

in vestibulo columnas, quibus imposituri statuas regis Persei fuerant,

suis statuis, victor' destinavit (Liv,) ; mas os pOetas empregafm-no

exactamente do iuesmo modo que o participio com eram.

279. O participio futuro com ero designa que uma coisa em
certa epoca futura ha-de estar para acoixiitecer: Orator eorum, apud

auos aliquid aget (©stiver a orar) , aut acturus erit (©stiver para orar ?

ftouver de orar), mentes sensusque degustet (sonde) opportet OCic).

Ods. — Na passiva, que nao tern participio com significacao fu-

tura, a relacao temporal, que na activa se exprime com o part. fut. e

sum, tern de ser designada por outro meio, v. g. peia exprassao im-

pessoal: est (erat) in eo, ut, ou: futurum est, ut, por ex.: Erat in eo r

ut urbs caperetur (a cidade estava para ser tomada).

280. A combinacao do participio do perfeito com sum, que de

oiidinario fonma o preterito perfeito passivo, designa as vezes o estado

em que urma coisa actualmente se encontra: v. g. Hcecnavis egregiaar-

m,ata est (esta). Correspoindie-ltie como imperfeito a forma que. alias

designa o m.-q.-perfeito: Naves Hanntbalis egregie armatce erant

(estavam). O participio com fui designa que uma. coisa esteve (al-

gum tempo) em cento estado (§ 93'-e) : Bis deinde post Numce regnum

Janus clausus fuit (esteve feohado, e nao : .foi feohado, clausus est ;

Liv.).
'

•

Obs.—O -par-tic. do perf. com fueram designa propriameaate

(correspoodendo a forma composta com fui) o mais-^queHperfeito do

estado : Anna, quce fixa in parietibus fuerant, Tmmi inventa sunt

(Cic.) ; entretant© t'amlbesm se emprega em lugar do m.-q.-pertfeito

usual da accao. Igualmente no fut. perfeito emiprega-ss amatus ero.

e fuero comTigual significacao ; todavia o melhor e amatus ero.

Esfilo Epislolar

281, O estilo epistolar em latim tern a particularidade de a pes-,

soa, que escreve.se referir muitas vezes ao tempo em que a carta
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ha^cie ser lida, e por isso empregar o impeilfeito e o m.-q. perfeito, em
lugar do present© e perfeito nos casos em que a pessoa, que reeebe

a carta, etnpregaria aqueles tempos; isto quando se fala de uma coisa

que e enunoiada precisamente com referenda ao tempo da redacgao

da carta : Nihil habebam, quod scriberem ; neque enim novi quid-

quam audieram et ad tuas omnes epistulas rescripseram pridie

;

erat tamen rumor comitia dilatum iri 0Cic.).„

CAPiiTUOD in

1) Conjuntivo nas oracoes condicionais

282. a) Emprega-se o conjuntivo no discurso condi-

cional, falando de uma coisa que e mencionada so como su-

posta e que a propria pessoa, que fala, designa como nao se

dando ; neste caso emprega-se o conjuntivo tanto na oracao

condieionada, aplicado a coisa que se daria em eerta hipo-

tese, como na oracao condicional com si, nisi, ni, si non,

etiamsi, aplicado a hipotese que se supoe, mas que nao se

da efectivamente. (Cf. § 268).

b) que actualmente on de luturo aconteceria ou se

supoe (contra a realidade) como aeonteeendo, exprime-se com

o imperfeit©; o que no tempo passado teria aeontecido, ou

se supoe como tendo aeontecido, exprime-se com o mais-

-que-perfeito : v. g. Si scirem, dicerem. Nunquam Hercules

ad deos abisset, nisi earn sibi viam virtute munivisset (Cic).

Si Roscius has inimicitias cavere potuisset, .viveret (seria

ainda vivo ; id;).

Emprega-se o preserve do conjuntivo, quando uma
hipotese ainda possivel e suposta como dando-se, mas ao

mesmo tempo se exprime que todavia essa hipotese nao ha-de

verificar-se : v. g. Ego, si Scipionis desiderio me moveri negem,.

mentiar (eu faltaria a verdade, se negasse— ; Cic).

Obs. 1 — Todavia nao e raro empregar-se, por uma figura de re-

torioa, o presents ainda em lugar do imperfeitp, aplicado a uma coisa

que ja nao e possivel, representando-se .
uma coisa como se ainda

pudesse aoonteeer :Tu, si hie sis, aliter sentias (=supoe-te um me-

mento no meu lugar e pensaras de outro modo ;
Ter.)

.

Obs. 2— Do mesmo modo poe-se as vezes o imperfeito em lugar

do m.-q.-per-feito ou em amlbas as orac&es ou so na subondinada ou

(o que e mais i*aat>) so na principal.

Obs. 3— .Quando a oracao condicional se contrapoe a um facto

positive futu.ro, emprega-se essem com o parttie fut. : Paterer, ni

misericordia in perniciem casura esset (se nao houvesse de redwidar
— Sal.). Sabre a perifrase. casurus fuerim por cecidissem na oracao

condieionada, v. § 3il'6. .
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c) As vezes a eondicao, da-da a quad uma coisa acontee'eria, nao

e indieada por uma oracao propria, mas significa-se de outro modo

ou- da-se a conhecer pelo cantexbo : Neque agricultura neque frugum

perceptio sine hominum opera ulla esse potuisset (Cic).

2) imdicai'ivo na.s oracoes condicionais

283. Tcdavia uma oracao ooffidicioinal pos-se as vezes no indi-

oativq, conquanto na oracao condicioaial se exprima por meio do

ooinjunitivo, que a eondicao se nao da. Isto aoonbece, quaodo a onacao

principal pode sex concetoida em cert© modo como indapendente da

ooodicao e vailida em si, em virtude ou de uma abreviaeao na expres-

sao do pensamento (elipse) ou de uma animacao oratoria do dis-

curso, v. g. Perierat imperium, si Fabius tantmn ausus esset, quantum,

$ra suadebat (Sen.). A respeito dastes modes de ordenar o discurso

davemos nobar o seguint'e :

a) Com os circunloquios do partic. fuit. e fui ou eram exprime-se

o que uma pessoa «estava disposta a pratioar efeotivamente em um
caso» (que nao chegou a dar-se) : Si tribuni me triumpliare prohi-

berent, Furium et Mmilium testes citaturus fui (:teriaeframado=tinha

tiefficao' de chamar) rerum a me gestarum (Liv.) . Neste caso sempre

se emprega o indicativo.

b) Para exprimir aquilo que em certo caso, que nao se da, seria

um ccdever, uma coisa dacorosa ou possivel», emprega-se muitas ve-

.333 o imperf. do indicativo (debebam, decebat, oportebat, poteram

ou eram com um gerundive ou.com um adjeetivo na parte neutral) :

Contumeliis eum onerasti, quern patris loco, si ulla in te pieias esset,

Cblere debebas (Cic.) . Do mesmo modo, falando do que teria sido
.

passive! ou de dever em certo caso, se emprega o pret. perf. do indi-

tiat. (em lugar de m. q.-perfeito do conjunitivo) : Deleri totus exerci-

tws potuit, si fugientes persecuti victores essent (Liv.).

Obs. 1 — Quaindo sem junbar eondicao se diz o que deveria ou

poderia, seria razoavel, etc., fazer-se (ter-se feito), mas que nao se

faz (com possum, debeo, oportet, decet, convenit, licet, ou sum e um
gerunidivo ou um adjeabivo, v. g. cequwm, melius, par, satis, satius est,

etc.) os latinos errupregavaim de ordinario o indicative, falando do

presenbe no imperfeito, e falamdo do passado tanto no pret. perfeito

como no m.-q.-perfeibo : Perturbationes animorum poteram morbos

appellare, sed nan convenitet ad omnia (Cic,) .
— Volumnia debuit in

te officiosior esse (devia bar sido) quam fuit, et id ipsum, quod fecit,

potuit diligentius facere (id.).— Quanto melius fuerat, promissum

patris non esse servatum ! (id.) . Igualmenbe aquilo que «ainda poderia

,aconbecer», e a sua natureza exprime-se cam o pres. do indicativo. :

Possum persequi multa oblectamenta rerum rusticarum ; sed ea ipsa,

quce dixi, sentio fuisse longiora (Cic.) . Longum est enumerate, seria

prolixo contar.

Obs. 2 — Aquilo que «por pouco nao aoointaceu» exprime-se com

prope ou pvene "e o pret.. perf. do indicativo. Prope oblitus (ia-me

esquecendo), quod viaxime fuit scribendum (Cel. ap. Cic).
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3) ConjunHvo nas oracoes comperefivas

284. Einprega-se o conjunHvo em todas as oracoes

ligadas por conjuncoes eomparativas, que contem um facto

mao real, mas unicamente suposto por cau'sa da eomparacao

(tanquam, tanquam si, quasi, velut si, como se; oracoes com-

parativas hipoteticas) : v. g. Sed quid ego Ms testibus utor,

quasi res dubia aid obscura sit ?

Obs. — O portug-u.es emprega nest-as oracoes o wiperfeito e o

m.-q.-perfeito, paira design'ar o que e -simpfesmenite suposto, mias em
latim a oracao subordinada regula-se pela principal e, so quaodo a .

oracao principal pertence ao tempo passado, e que a subordinada
tem o imperfeito ou o m.-q.-perfeito.

4) ConjunHvo pofencial

285. a) Exprime-se com o conjunKvo aquiio que pode
•ser concebido e que em dada ocasiao e possivel que acon-

teca (conjuntivo potencialj. Deste modo emprega-se o con-

juntivo com um sujeito indefinido falguSm, quem—algu6m
que) ou com um pronome interrogativo ou negativo como su-

jeito: v. g. Credat quispiam (em port'.: alguem acreditara).

Quis eum diligat, quern, metuat? (quern amara uma pessoa a

quern tema ? Quis diligit ? quern ama ?).. Qui videret, urbem
captain diceret (quern visse, diria— ; Cic). Palando-se de

uma coisa que e ainda possivel, emprega-se deste modo -o

presente ou o futuro perfeito (fora da sua significacao usual

;

v. § 315) e, falando-se do passado, o imperfeito:

Obs.— Sobre o uso da 2.a pessoa dos verbos nestas oracoes,

v. § 305.

b) Ainda com sujeitos determinados, uma coisa que pode

e lia-de faeilmente aconteeer exprime-se com o conjunHvo
como asseveraeao modesta, as mais das vezes na l.

a pessoa;

na activa emprega-se neste easo de ordinario o fut. perfeito

(fora da sua significacao usual): v. g. At non historia cesse-

- rim Grcecis, nee ojpponere Thucydidi Salhtstium verear (re-

cearia, reeearei) (Quint.).

Obs. 1 — Como perteiiacendo a esta espeoie, sac de notar em
particular os conjuntivos velim, nolim, rrualim Odesejava, desejara,

etc.) com os quais se exprime moidestam-einte um desejo : v. g. Velim,

dicas ; velim ex te scire. Uim desejo, que em outras circuoastanoias

teriaimos mas que presente'mente nao se pode realizar, exprime-se com
vellem, nollem mallem. v. g. Vellem (eu quisera) adesse posset Pa-
ncetius OCic).
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l;j Obs. 2— Uma .conjectura relativa a uma coisa que (efectiva-
]'* ' mante) se da, nao se expriime com o conjuntivo, excepto com a par-
j'i

. tiouia forsitan, «e possivel que, por ventura que», a qual os melnores

I'

I

eseritoies empregam quasi sempire com o conjuntivo : Concedo ;

I
• forsitan aliquis aliquando ejusmodi quippiavi fecerit (Cic).

jjj 5) ConjunHvo optaHvo

j! 286= a) Emprega-se o ConjunHvo para exprimir um de-

ll! sejo e (aa l.
a pessoa do plural) uma exortacao nrutua (modo

t.j optativo): v. g\ Valeant cives mei, sint- incolumes, sint beati

Si] (Cic). Ne vi<vam, si scio (id.). Imitemur may ores nostros !

I ! •

'

b) Emprega-se as vezes o comjuntivo was prescricoes e nas pro'i-

}

!

'
'

.

bieoes, em iugar do imiperativo ; vide cap. v.

§'.: Obs. 1 —Com este conjuntivo a negacao que se empnega e ne e

\'i nao non. Da-se maiar realee a um desejo, juntamldo a partieuia utinam

J |

«oxala» (utinam ne), v. g. Utinam ego tertius vobis amicus adscriberer
(Cic.) ; o iimipexifeito aplieado a uirna coisa ;que ja nao pode acorn'tecer:

v. § 0285, b. obs. 1) . Utinam ne Phormioni id suadere in mentem in-

cidisset CTer.).

Obs. 2—Ooim as partieulas dum, dummodo, ou so modo (modo
ut) <ccontamto que, uma vez que, assim, so e necessardo que» (dum ne,

dum modo ne, modo ne), liganse a uma oracao um desejo ou uma
requi'sicao como coindicao ou restricao : Oderint, dum metuant. Me-
diocritas recte placet Peripateticis, modo ne iracundiam lauda-
rent (Cic).

Obs 3
—'lima, exortacao instance exprime-se muitas vezes na

fonraa de uma in'terrogacao com quin no santido, alias desusado, de :

ponque nao ? : Quin imus ? ( = eia ! vamos !

)

Obs. 4— Sobre o conjuntivo no discurso indirecfco continuadio,
eon-aspondemdo ao imperative do 'discurso directo, v. § 339.

287. Emprega-se o conjunfivo para exprimir uma per-

missao ou uma suposicao e concessao de uma coisa : v. g.

Fruatur sane Gabinius hoe solatio (goze embora Gabinio
desta consolacao ; Cic). Vendat cedes vir bonus (suponhamos
que um homem de bem vende uma casa) propter aliqua

vitia, qibai ceteri ignorent ; qucero, si hcec emptoribus non
dixefit, num injuste fecerit (id.).

6) ConjunHvo nas inferrogacoes

288. Emprega-se o conjunfivo nas interrogacoes, para

exprimir «o que ha-de (havia de) acontecer», muitas vezes

ccm a insinuacao de que uma coisa nao havera. de aeonteeer

ou nao podera aeonteeer: v. g. Utrum superhiam Verris prius
commemorem an crudelitatem ? (mencionarei? deverei mencio-



_ SINTAXE 179'

nar? Cic.). Hcec cum viderem, quid agerem (o que liavia ea
de fazer ?), judices ? Contenderem contra tribunum plebis pri-
vatus armis? (Cic). Quid eiiumerem artium multitudinem,
sine qicibus vita omnino nulla esse potuisset? id.;— non enu-.
merabo). Tambem nas preguntas de desaprovacao, por meio
das quais iima coisa e representada eomo incompreensivel :.

v. g. Ego te videre noluerim ? (eu havia de nao ter querido
ver-te '? Cic.).

Obs. — 'Failaodo de uma coisa incampreensivel emprega-se tam-
bem uma exjpressao eliptica com ut, toten-ogativamente : Egone ut te
interpellem (eu ? inteiTromper-te ?,=<fierine potest, ut, etc.) (Cic).

7) ConjunHvo nas oracoes infegranles

289. Bmjprega-se o conjuntivo em todas as otfacoes substantias
ligadas pelas partieulas ut, que ; ne, ut ne, ut non, quin, quominus,
que .nao : Sol efficit, ut omnia floreant. Precox, ne me des'eras.

Obs. — O apendice a este capituTo ensima quarado e com que
partieulas se devem formar estas oracoes. A particula pode ser ami-
tida em alguns cases; v,. § 307, b, obs. 3; § 308, obs. 1; § 310, a, obs. 1..

8) Conjunfivo nas oracoes final's e consecuKvas

290. Emprega-se o conjunHvo em todas as oracoes su-
bordinadas que designam um firn (oragoes finais) 6u uma
eonseqtiencia {oragoes consecutivas), e sao ligadas pelas parti-
culas ut, para que; ne {ut ne), para que nao; quo, para que
(tanto)

; ut, (de modo) que ; ut non, (de modo) que nao
;
quin,

que nao, sem que.

Tambem se emprega o conjunHvo depois deut{utnon)
no sentido de : «dado que», e depois de nedum, «muito me-
nos, quanto menos ?» v. g. Legurrt omnes servi sumus, ut li-

beri esse possimus.— Verres Siciliam ita vexavit et perdidit,.
tit restitui in antiquum statum nullo modo possit (id.). — Ut
desint vires, tamen est laudanda voluntas (Ov.). Vix in ipsis
tectis frigus vitatur, nedum in mari sit facile abesse ab inju-
ria temporis (da estacao). (Cic.).

9) ConjunHvo nas oracoes inlerrogaHvas indireclas

291. Tern o verbo no conjunHvo .todas as oragoes in-
terrogativas subordinadas : v. g. QucEsivi ex puero, quid
faceret, ubi fuisset. Vides, ut (como) alta stet nive candidum.
Soracte (Hor.).
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Obs. 1 — Nas intera-ogacoes dapendentes acerca do que deve de
acomiteoer, a ideia de «daver, haver di8», mttitas vezas nap e desi-

gnada expressamente : Non satis constabat, quid agerent (nao saibiaim

bean o que fariam=o que laaviaon de fazer : Ces.).

Oos. 2— Acerca do modo das onacoss interrogativas no discurso
indirecto, v. § 348.

10) ConjunHvo ou indicaHvo nas oracoes causais

292. a) Nas oracoes subordinadas que indieam nma
causa e uma motivo (com as particulas quod, quia, porque) ou
o que da lugar a um facto (com as particulas quoniam,
quando, visto que, ja que), poe-se o indicaHvo, quando a

p'essoa que fala apresenta, segundo a sua opiniao propria, a

causa real, o que da realmente lugar a um facto
;
pelo con-

trario ercprega-se o conjuntivo, quando o motivo e apresen-

tado segundo o modo de pensar alheio : v. g. Aristides nonne
oh earn causam expulsus est patria, quod jprcuter modum
Justus esset? (porque, na opiniao dos Atenienses, era dema-
siado justo : Cic).

Obs. 1 —O motivo mesimo das suas prapaias. aceoes pode a pes-
soa que fala exprimi-lo no conjuntivo, quando deolara CDmo Hie paa-e-

ciam as coisas «em outro tesnpo)>, sem agora oonfiranar expressamentg
essa opiniao : Milii semper Academics consuetudo de omnibus rebus
in contrarias partes disserendi etiam ob earn causam placuit, quod
esset ea maxima dicendi exercitatio (Cic);

Obs. 2—-As vezes empa-ega-se quod com o conjuntivo de um
verbo que signafica wdizer ou pensar)), oomquanto o que se quere desi-

gnar como razao e como opiniao altoeia nao sej,a a circunstaaicia

de alguem ter dito ou pensado uma coisa, mas o oointeudo do que ss

disse ou pansou : Cum Hannibalis permissu exisset e castris, rediit

paullo post, quod se oblitum nescio quid diceret (porque, segundo ele

dizia, se tinha esquecido-— ; Cic).

Por esta razao com os verbos que designam louvor, viiuperio,

acusagao, admiracdo, emprega-se quod (e nao quia) seguido de con-
juntivo, qaiaindo ao mesmo tempo se expaiane o moitivo e uma assercao
alheia : Socrates accusatus est, quod corrumperet juventutem et

novas superstitiones introduceret (Quint.).

h) Empregase o conjunHvo, quando se exprime que a

razao alegada nao e a verdadeira e efeetiva : v„ g„ Nemo ora-

iorem admiratus est, quod Latine loqueretur (Cic). Em par-

ticular emprega-se assim primeiramente non quod (non ideo

quod, non eo quod) ou non quia, com o conjuntivo, e jun-

ta-se depois sed quod (quia) com a indicacao da razao ver-

dadeira no indicaHvo: v. g. Pugiles in jactandis ccsstilms
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ingemif>cunt, non quod doleant animove succumbant,, sed quia

profundenda voce (puxando-se a voz do fundo do peito) ovine

corpus intenditv,?' (Cic).

11) Conjunlivo com «cum» temporal

293. Quando a eonjugacao cum indiea somente o tempo-

em que o, facto acontece, vindo signincar «quando ou ao

tempo em que» , emprega-se o indicative :' v. g. Cum inimici

nostri venire dicentur, turn in Epirum ibo (Cic.). Quando,
porem, cum .designa o que da lugar a uma accao «como,

pois que» ou (com o imperfeito e mais-que-perfeito) a suces-

sao dos acontecimentos nas narrativas historicas «como»,

emprega-se o conjunHvo : v. g. Cum vita sine amicis insi-

diarum et metus plena sit, ratio ipsa monet amicitias compa-

rare (Cic). Epaminondas cum vicisset Lacedaivionios apucl

Mantineam atque ipse gravi vulnere exanimari se viderit,

'quaisivit, salvusne esset clipeus (id.). (Neste caso a expressao-

latina e mui frequentemente traduzida pelo gerundio portu-

gues, v. g. cum videret, vendo ; cum vidisset, tendo visto),

Todavia emprega-se frequentemente o imperfeito do eonjun-

tivo com cum, ainda nos lugares em que esta conjuncao signi-

fica «quando» : v. g. Zenonem, cum Athenis essem, audiebam-

frequenter (Cic).

Obs. 1— Emprega-se o indicativo, quando cum (cum interim)

liga ran accntecimento a um momento e estado anterionmante indi-

cado : Jam ver appetebat (vix hiems desierat), cum Hannibal ex hi-

bernis movit (Liv.).

Obs. 2— Cum, quando designa «meio», ' emprega-se com o indi-

cativo .prteseinte e o pre't. perfeito : Concedo tibi, ut ea prcetereas,.

quce, cum taces (calamdo-te, com o teu silencio), nulla esse concedis

(Cic). (Mas com o imperfeito do conjuntivo : Munatius Plancus coti-

die meam potentiam criminabatur , cum diceret (dizendo), sanatum,.

quod ego vellem, decernere ; Cic).
Cam laudo, gratulor, gratias ago, gratia est, enoontra-se cum

e o indicative coim a mesma signifioacao que quod : Gratulor tibi, cum
tantum vales (dou-te os parab&ns de teres tanto valimanto) apud
Dolabellojm (Cic).

Obs. 3— Quando cum designa uma ©ompairacao entre o eonteud©
da oracao principal e o da subordinada, particularmente um con-

traste «bem que, conquaoto ; entretanto que, ao passo que ; sendo
que ; quando), junta-se-ibje o conjuntivo : Phocion fuit perpetuo pau-
per, cum divitissimus esse posset (pod'ando ser muito rico) (Corn.).

Dai tambem cam cum—turn, cam© «particulas copulativas, quando
eada membro tern o seu verbo proprio, poe-se frequanteimente o pri-

meiro. verbo no conjuntivo para exprimir carta coaiiparacao (entre a
generalidade e o caso particular, entre o que se d&u anteriormente e o
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710-
que se deu posteriormente, etc.) : Sex. Roscius cum omni tempore

mutatis fautor juisset, turn hoc tumultu proximo vrcstzr ceteros earn

causam defendit (id.). Quann&o s'e indica simp*esmente aligacao, poe-se

o indicativo: Cum ipsam .cognitionem juris augurii consequi cupio,

turn mehercule tuis incredibiliter studiis delator (id,).

294. Quando por meio de conjuncSes temporals ou conditio-

nals (cum, ubi, posiquam, quoties, si) ou de palairoas rela'tivas inde-

finidas (quicunque, uUcunque, quocunque, etc.) , se exprame urn facto

r^pHido frequentes -vexes (tcdas as vezes que, em todos os lugares

onide etc.» cam o imiperfeito ou (segundo o § 274, a, obs.) o m.-q.-per-

feito os autores mads antigos empiregam da ordimano o inaicativo,

outros por^m dao prefenemicia ao conjuntivo : Cum ver esse ccepe-

rat, Verrbs dabat se labori atque itineribus (Cic). Cum (todaS vezes-

que') in jus duct debitorem vidissent, convolabant (Liv.).

12) Conjuntivo ou indicaHvo nas oracoes temporais

295. As conjuncoes donee, dum e quoad no sentido de

« ate 'que, enquanto nao», como tambem priusquam e ante-

.quam, empregam-se (conforme o uso mais regular) com o

indicaHvo, quando se indiea simplesmente urn facto que

efectivamente chegou ou ehega a dar-se ; e com o conjun-

Hvo, quando ao mesmo tempo se e^prime urn fim, urn desi-

gnio (ate que uma coisa aconteca), ou urn facto que nao

ehega a acontecer efectivamente (antes que uma coisa acon-

teca):
'

v. g. Milo in senatu Juit eo die, quoad senatus dimtssus

est (Cic). Baud desinam, donee (enquanto nao) perfecero

.(Ten). Non in hac re sola fuit ejusmodi, sed, antequam ego

in Siciliam veni (antes de eu.ter vindo), in maximis rebus

ac plurimis (Cic). (Non ante e non -prius— quam sempre se

junta ao pret. perfeito do indicativo).— Iratis subtrahendi

'sunt ii, in quos impetmn conantur facere, dum se ipsi col-

ligant (ate que recobrem a serenidade ; Cic).

Toidavia o vnperfeito do conjuntivo 'eo m.-q.-perfeitoiempregam-se

ainda nas simples indioaeoes de um'a epoea e de urn facto, que efecti-

vamente se deu (particuiarmente com antequam e priusquam no es-

tiilo historico). Encontra-se igualmiante o conjuntivo com antequam e

priusauam, quando se fala.de uma coisa que oostuma acontecer antes

•de oubra coisa sueeder. Faucis ante diebus, quam Syracuse caperen-

tur, Otacilius in Africam transmisit (Liv.). Tragcedi, antequam pro-

nukcient, vocem cubantes sensim excitant (Cic.)

.

Obs 1—Dum e donee significando «enquanto= durante itodo o

tempo que», empregam-se com o indicativo (tamdiu, dum memona

rerum Rwnanarum manebit), exeepto quando se quere exprimir um

fim «enquanto=para que entretanto»: Dieinsequenti quievere miti-

tes, dum prcefectus urbis vires inspiceret (Liv.).
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Obs. 2 — Quando se emprega ante, citius, prius quam, para de-

signar uma coisa impossiivel ou que a todo o custo se ha-ide evitar,

poe-se o conjuntivo : Ante leves pascentur in cethere cervi, quam
nostra illius labaiur peetore vultus (Verg.). Igual'm'snte depois de

.

potius quam : Privabo potius Lucullum debitp testimonio, quam id

cum mea laude communicem (Cic).

13) ConjunHvo nas oracoes concessivas

296. Junta-se o conjunHvo a partieula eoneessiva" gztam-

• vis, por raais que, e a licet, embora : v. g. Quod turpe est,

id quamvis occultetur, tamen honesturn fieri nullo modo potest

(Cic). Improbitas, licet adversario molesta sit, judici invisa

est (Quint.).

Obs. 1 — Juota-se o indicativo a quamquam, «aindu que», e a
etsi (com mads forca tametsi), «ainda que»,, falamdo-se de urn facto

|
que efieotivaimente se da on se deu, mas em oposicao ao enunciado

|

da oracao principal : Romani, quamquam itinere et prcelio fessi evant,

I
" tamen Metello instructi obviam procedunt (Sal.). Com etsi e (mnais

|
f^equieotieimiante) etiamsi corno partieuilas condicioinais exprime-se

f
que uma coisa acomtece ainda em cento easo e com certa condicao

J
«=aanda quando». Pae-se o indicativo Csegundo o § 268), quacndo a

|
ooodicao e enuneiada, simpleisimeinte (sam ser negaida) : Quodcrebro
aliquis videt, non miratur, etiamsi, cur fiat, nescit (Cic). : o conjun-
tivo, quaindo se exprime que ,a ccoiidicao nao se verifica: Etiamsi mors
oppetenda esset, domi atque in patria mullem, quam in extemis
atque alienis locis (did.).

Obs. 2 — :Os poetas e os escritores posteriores eimpregam quam-
vis com o indicativo no sentido de quamquam ou etiamsi, e quam-
quam com o conjuntivo.

14) Conjuntivo ou indicah'v© nas oracoes relaHvas

297. a) As oracoes relativas tern o verbo no indicativo,

quando por meio delas a pessoa, que fala, simplesmente junta

a uma ideia da oracao principal uma determinacao que efee-

tivamente se da
7
ou indica perifrasticamente uma ideia aeerca

da qual se enuncia alguma coisa, de modo que a oracao

relativa faz as vezes de uma simples denominacao, v. g.

Num alii oratores probantur a multitudine, alii ab iis, qui

intellegunt ? (pelos entendedores ; Cic).

Tambam tern o verbo no indicativo as oracoes introduzidas por
um proname relative indefinido (§ 70) ou adverbio relative indefdni-

do, por meio das quais uma ideia designada perifnasticamente se

deixa indetermdoada no que toca a pessoa ou coisa tomadas inddvi-

duailmente ou a sua extansao : Patria est, ubicunque bene est. Quoquo
modo Mud se habet, hcec querella vestra nihil valet (Cic).
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Obs — Exceptua-se desta regra o emprego que oertos escntores

fa-em do imperfeito do conjuntivo e m.-q.-perfeito depois dos relati-

ves indirfmidos, para designer uma .accao repetMa ;
v. § 249.

b) Todavia em diferentes cases as oracoes relativas poem-se no

conjuntivo para designar ou uma coisa conno simples conoeppao (e

nao oomo realidade) ou uma ireiacao particular entre o ooniteudo. da

oraeao relativa e a oraeao principal. (Par isso urn relative com o con-

juniivo tern muitas veass o mesmo^ sentido- que se exprime mars de-

terminadamente cam uma conjuneao).

298. a) Emprega-se o conjunHvo, quaado a oraeao re-

lativa exprime urn fim, torn designio com respeito a accao

meneionada na oraeao principal,, ou urn destino que uma

coisa tern, aquilo para que ela serve: v. g. Glusini legatos Bo-

mam, qui auxilium a senatu peterent, misere (Liv.). Germam

Drudes non habent, qui rebus divinis prcesint (Ces.). Non

habeo, wide solvam (nao tenho com que pagar).

b) E de notar em particular que, depois de dignus, in-

dignus, idoneus, e as vezes de aptus, se poe o relativo com

o conjunt.vo, para exprimir aquilo de que alguem e digno ou

para que e apropriado. v. g. Bigna res est, quam (de que a) diu

Itumque consideremus (quce dm multumque consideretur).mu

2.99. Poe-se o conjunfivo nas oracoes relativas, que

exprimem o efeito e conseqliencia de certa qualidade, de

mo do que qui encerra o sentido de (talis) ut : v. g. Nulla

acies (a°'udeza) humani ingenii tanta est, quie penetrave in cce-

lum possit (Cic). (De igual maneira depois de urn compara-

tive : v. g. Gompani majora deliquerant, quam quibus tgnosci

posset; v. § 247, obs. 2).
'

Qbs — iSemelhaintemante poe-se o conjuntivo nas oracoes rela-

tivas que limitam urn enuneiado geral a uma. certa especie determa-

nada particularmemte com qui quiaem (pelo memos o que) e qui

modo (uma vez que ele) : Ex oratoribus Atticis antiquissimi sunt,

quorum quidem scripta constent (sap autenticos), Pericles et ALci-

biades (Cic) Servus est nemo, qui non audaciam avium perhor-

rescat (id.). (Quod sciam, quod meminerim, que eu sarba, que me

lembre, = quantum scio.).

300. A um enuneiado geral que exprime que,ha ou nao

ha uma coisa, da qual se pode afirmar alguma coisa, junta-se

a oraeao relativa no conjunHvo., v. g. as expressoes est, qu%;

sunt, 'repeviuntur, non desunt, qui; ezestitit, exstiterunt, exor-

tus est, qui; habeo, qui (tenho quern); est, ubi (ha lugares,

ha casos, em que); nemo est, qui; nihil est, quod; (quis est,
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qui — f), ete.In omnibus sceculis pauciores viri reperti sunt?

qui suas cupiditates, quam qui hostium copias vincerent (Cie.j.

Est, quatenus (ha um ponto ate o qual) amicitice dari venia

possit (id.).

Obs: 1 — Os poetas usam frequeniteimente o iindicaitivo depods &us
expressoes, de que falamos, quaaido sao afirmativas (v. g. sunt qui) :

Interdum rectum vulgus videt; est, ubi (ha casos em que) peccat
(Hor.).. Nob boms prosaldores exempfl.os destes sao raros, excepto quan-
do ao enunciado afirmativo se junta um pronome detenmimatiyo ou
adjectivo numeral, como sunt multi (sunt -multi viri, etc.), porque en-
tao amprega-se tanto o indiioajtivo como o conjunctive: Sunt multi, qui

eripiunt aliis, quod aliis largiantur OCic.).

Obs. 2 — Em lugar de nemo (nullus) est qui non, nihil est quod
non, pode empregar-se tamibem a locucao formada com quin (is, idj.

301. As oracoes relativas vao para o conjunlivo, quando
se exprime que encerram em si a razao do que se diz na
oraeao principal, de modo que qui avizinha-se no sentido de
cum is : v. g. Miseret me tui qui liunc tantum hominem facias

inimicum tibi (Ter.). fortunate adolescens, qui tuas. vir-

tutis Homerum prceconis inveneris (Cie.).

Obs. 1 — Da-se ainda mator realee la razao, !empregando-se as
expressoes ut-pote qui, ut qui (como aquelie que) ou prcesertim qui

I . (prinoipalmente como ele), as quais se liga o coaijuintivo. Quippe qui

]

(como quern certamente,. como .coisa que certamente, pois que certa-

j
men.be) bem o veribo tanto no oonjuntiivo coimo, em algums escritoires,

J

no indieativo : Animus fortuna non eget, quippe quae probitatem, in-

]
dustriam aliasque artes bonas neque dare neque eripere cuiqwam

];/^.'" potest (Sail.).

1 ;r Obs. 2 — T'ambeim se poe o comjuntivo nas oracoes relativas que
encerram um contraste com a oraeao principal (of.. § 293, obs. 3).

Nosmetipsi, qui Lycurgei Oseveros como Lieurgo) a principio fuis-

sernus (tinhamos sido), ootidie demitigamur OCic.).

302. Uma. oraeao relativa perifrasticapodeeistaraiocoinjuinitivc

com um enunciado hipotetico de uma coisa que hande acontecer,

,

caso que suponhamos a exisibencia de uma pessoa ou coisa tal como
yf a perifrase a indiea, v. g.ffcee et innumerabilia ex eodem genere qui
& videat, nonne cogatur confiteri deos esse ? '(Cie.; quern vir = se- _al-

guem vir—, nao sera forcado a= ? Qui— videt, nonne cogitur ? quam.

> ve— , nao e forcado a—?). V. § 285, a.

303. As oracoes relativas poem-se no conjunlivo, quando
sao partes integrantes de uma declaracao (de um pensamento^
resolucao, etc.) que na oraeao principal e meneionada como
alheia

7
e quando a eoneepcao, que se eontem nessas oracoes..

nao e enuneiada como propria da pessoa que fala : v. g. So-
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m

|.
:

crates exsecrari eum solebat, qui primus utilitatem a jure sejun-

| xisset (Cic. ; aqueie que no entender de Socrates fora autor

|
J] desta separacao). Paitus omnes libros, quos frater suus reli-

\< quisset, milii donavit (id.
5
que seu irmao tivesse deixado.

|

; Dizendo quos frater ejus reliquerat, a pessoa que fala simples-

mente deelararia quais os livros a que Peto dera urn destino)..

Obs.—O .conjuntivo pcde tambem ser empregado para desigoiar

Uiina parte de .urn peinsairmanto que a propria pessoa, que fala, teve

em outro tempo: Occurrebant (vi.nh'am-<me ;ao pensamento) colleo

campique et Tiberis et hoc ccelum, sub quo natus educatusque essevi

(Liv.).

Dracoes subordinadas

" 304. Do mesmd modo que nas oracoes relativas (§ 303)

emprega-se conjuntivo tambem nas outras oracoes subor-

dinadas que sao enunciadas como partes do pensamento

alheio meneionado ou indieado na oracao principal, v. g.

- em oracoes condicionais; v. g. Rex prmmium proposuit

(prcemium propositum est), si quis hostem occidisset (Cf. so-

fore as oracoes causais § 292, ft).

Por es'ta razao eraprega-se conjuntivo em todas as ora-

coes subordinadas (relaHvas ou ligadas por eonjuncoes) que

servem para eompletar uma ideia .expressa por um infinitivo

ou uma oracao de conjuntivo ou infinitiva, e cujo eonteudo

e enuneiado pela pessoa, que fala, nao simplesmente como uma
realidade, mas como parte integrante da ideia apresentada

110 infinitive ou no conjuntivo.

Quando, pelo eontrario, se intercala em uma oracao in-

finitiva ou conjuntiva uma observacao ou explicacao da pro-

pria pessoa que fala (e que se poderia suprimir sem prejuizo

do pensamento principal) ou uma designacao perifrastiea de

uma coisa que existe efectivamente, independente do eonteudo

da oracao principal, poe-se o indicative.

'V. g. Potentis est facers, quod velit (homo potens jacit, quod

valt). 'Rogavit ut, quoniam sibi vivo nan subvei}isset; mortem
suam ne inultam esse pater-etur (id.; quoniam mihi vivo 11011 subve-

nisti, mortem meam ne inultam esse passus sis.) — Apud Hypanim
jluvium, qui ab Europce parte in.Pontwm influit (observacao da pro-

pria pessoa que fala). Aristoteles ait, bestiolas quasdam nasci, quce-

unum diem vivant (parte da declaracad de Aristoteles) (id.). Vidit

Clodius nccesse esse Miloni proficisci illo ipso, quo est projectus, die

too dia em que ele depois efeclivamente partiu; id.).

Obs. — Os historiadores, desviando-se da praxe ordinaria, em-
pregam nao raras vezes o indicative (do imperfeito e mais-que-per-
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feito) !em perifrases e deterimiinacoes relati'Vas, que tddavia se hao-de
conoeb.er natural ou necessariamente como memlbros do pensaanento
alheio que se meociana, v. g. Scaptius infit, annum se tertium et

.

octogesimum agere et in eo agro, de quo agitur, militasse (Liv.; in eo
agro, de quo agitur, militavi).

Emprego da 2„
a em vez da 3.

a pessoa no conjuntivo

305. Tambem a segunda pessoa do singular do conjuntivo

•e empregada referida a um sujeito individxial indeterminado,

que representamos oa imagiuacao e a quern por assim dizer

dirigimos a palavra, para exprimir alguma coisa geral,

Esta forma encontra-se em oraeoes principals so no dis-

eurso condictonado, e nos enunciados potenciais e nas interro-

gagoes a respeito do que deve ou pode aconteeer (§285 a

288), mas acha-se tambem em oragoes subordinadas, introdu-

zidas por conjuncoes, em oraeoes relativas, e tambem em
prescrigoes e pro'ibigoes (v. cap. V).

'V. g. JEquabilitatem conservare non possis (nao se pode con-
servar, uma pessoa nao pode comservar), si gliorum naturam imitans
omittas tuavi (Cic; falando de um sujeito detenminado : conservare
non possumus, si omittimus ) . Crederes victos esse (julgar-se-ia que
tinham ficado vencidos; Liv.).

Obs. — De igual modo. para designar um sujeito indeterminado
suposto, pode empregar-se te ( = uma pessoa) em uma oracao infini-

tiva, quaindo se exprime o objecto puramemte imaginado de um juizo
(v. § 333, a), v. g. Nullum est testimonium victorice certius, quam,
quos scepe metueris, eoste vinctos ad supplicium duci videre (Cic).

* ESQUEMA DAS ORACOtiS SUBORDINaDA.S'

A — Condicionais (§§ 282 e 283)

As oraeoes condicionais sao ligadas por :

si, se si non, se nao dum 1

si aufem ]„-„., si minus 1 se nao, modo I
contaato

. !• porem se i , i i I ciue
sin aufem J ' sin minus > doutro dum modo J

^
•ni ] excepto se. sin alifer J modo nisi, excepto se.

nisi J a nao ser que '

A oracao condicional forma com a oracao subordinante uma frase
ou um periodo hipotetico, no qua! a primeira oracao (condicional) e a
profase, e a segunda oracao (subordinante) e a apodose.

Estas oraeoes podern ter o vcrbo no indicafivo ou no conjunHvo.
a) Quando a condkao 6 carta (ou real), emprega-se o indicafivo

na condicional (si 'vis pacem, fara helium) e o indicative) ou o conjunHvo
exorfafivo na oracao principal.

J))
Quando a condicdo o '//ipotd/'ca (possivel), emprega-se nas duas

•oraeoes o presente ou o perfc.ilo do conjunHvo, (si hoc dixcris. erraverix)

Nisi, seguido de forfe ou do vero,
teni o verho indicafivo.

>um, modo, dummodo, torn o

vorbo no conjuntivo.
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B — Comparafivas (§ 284)

a) As oracoes comparative^, liga-

das por uf, ufi,sicuf, sicuti, ceu,

quam, quemadmodum, tem o

verbo no indicafivo, porque

corap aram factos reais. Corres-

ponde-lhes ifa, sic... na ora-

cao principal.

b) Ligadas por quasi, fanquam,.

uf si, veluf si, eaque ac si, non-

secus ac si, perinde ac si,

proinde ac si, proinde quasi,

tem o verbo no conjunHvo, por-

que comparam factos hipote-

ticos ou supostos reais.

' Obs. :L" Quam emprega-se geralmente depois de fern e das pala-

vras que designam comparacao.

2." Potius quam constroi-se com o presente ou o imperfeito do

conjunHvo.

3. a verbo sum omite-se muitas vezes nas oracoes comparativas.

C— Finais (§290)

sao intro-

qui (=- ut is)

ubi (= ut ibi)

unde ('= ut inch)

rorant.

As oracoes finals 'tem sempre o verbo no conjunHvo, e

duzidas por

:

uf, para que (uf ne, as vezes)

ne, para que nao (neve, nas duplas)

quo (corn os comparativos)

Oufras formas de exprimir o fim •.

1) Com o emprego do clativo, v. g. venire auxilio alicui.

2) Com ad ou in e acusativo.v. g. ad oppugnationem castn

3) Anunciando-se na oracao subordinante por eo, ideo, idcirco, eo

consilio, ea mente, eo animo. .

4) Com ad (ob) e o gemndio em dum, v. g. ad laudandum. •

5) Com causa ou gratia e o geriindio em di, v. g. laudandi causa.

6) Pelo swpino em tun, v. g.

"

venerunt pefifum auxilium.

7) Pelo participio presente, v. g. » pefenfes »

8) » » j'uturo, v. g. » pefifuri »

9) Pelo infinito (is vezes), na poesia, v. g. Proteus perns egit

visere monies. Horaeio, 0. I, 2.

D — ConsecuMvas (§ 290)

As oracoes consecutivas tem sempre o verbo no conjunHvo, e sao

ligadas a sua subordinante por uf, uH (que), sendo ' afirmativas, e por

uf, uH, uf non, quin {que nao), sendo negativas, correspondendo-lhes na

oracao subordinante sic, ifa, eo, adeo, usque eo, ea condicione, fam,

fanfopere, is, hie, isfe, falis, fanfus,' fof, ejusmodi (as vezes suben-

tendidos).

E— Causais (§292)

As oracoes causais, ligadas por quod, quia, quoniam, tein overbo

no indicative, se a causa e real (verdadeira), segundo a opiniao.de

.-quern escreve, e no conjunHvo, se e duvidosa e segundo a opiniao de

outrern.
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V. g.

A thenienses Socratem
damnaverunt

quod jiiccntutem corrumpebat (Ind.)

(era, de facto, corrupter).

» » corrumperet (Conj.)

(duvida-se ; foi una pretexto).

a) As oracoes causais, ligadas por

quandoquidem e siquidem,sed
quod, sed quia, tern o verbo no

indicative

b) As oracoes causais, ligadas por
cum (e ainda reforcadoi por

quippe, utpote), quippe qui,

quippe cum, non est quod,
nihil habeo quod, non quod,
non quod non, tern o verbo no

conjuntivo.

Obs. 1." Cum, com o verbo no imperfeito ou mais-que-perfeito do

conjuntivo, traduz-se geralmente pelo gerundio : v. g. cum diceret, como
dissesse = dizendo.

2." Com os verbos «.felicitar, censurar, castigar, louvam, empre-
ga-se sempre quod (§ 292. — a) obs. 2).

F — Temporais (§§ 293, 294. e 295)

a) As oracoes temporais, ligadas

por postquam, posfeaquam, ut,

ubi, ut primum, ubi primum,
cum primum, simul ac, simu!

atque, tern o verbo no (perfeito

ou mais-que-perfeito) do indi-

cative

b) As oracoes temporals, ligadas

por antequam e priusquam,tem
o verbo no presente, perfeito ou
fu.turo perfeito do indicative, ou
no presente, imperfeito ou mais-

-que-perf'eito do conjuntivo.

f

i

Oum, donee, quoad
j

I

na significacao de «enquanto», tem o verbo no

indicativo; na significacao de «ate que, en-

quanto nao», com a ideia de tempo, tem o

verbo no (preteritoperfeito) do indicativo.

Dum, quoad, com a ideia de Am, tem o verbo

no conjuntivo.

Cum «quando, no tempo em que», exclusivamente temporal, tern o

verbo no indicativo; «como», temporal e causal, designando ainda con-

eessao ou oposicao, tem o verbo no imperfeito ou no mais-que-perfeito
,

do conjuniivo. •

G— Concessivas (§ 296)

a) As oracoes concessivas, ligadas

por quamquam, etsi, tametsi,

tem o verbo no indicativo.

b) As oracoes concessivas, ligadas

por ut, cum, quamvis, iicet e

etiamsi, tem o verbo no conjun-
tivo.

Obs. — Corresponde a umas e a outras at, tamen, at tamen,
mihilominus, na oracao subordinante.
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H — Relatives (§ 297 a 304)

As oraeoes relalims sao ligadas a snbordinante pelo pronome re=

lativo qui, ou pelos adverbios relativos : ubi, unde, qua, quo- •
•

a) As oracoes relatluas tOm o verbo

no indicativo :

a) Quando juntam urna deter-

minacao positiva e real a ora-

cao principal.

TJtUlsslmum scepe quoc
te.mniluv.

con-

Quod no n•potest diabolus. ma-
iler avincit.

Homo, quem vidi, bonus eraf.

b) Quando desenvolvem uma
idcia ja expressa.

b) As oracoes relativos tern o veibo

no conjuntivo :

a) quando sao condlclonais, cau-

sal$, finals, concessivas, con-

seeuftvas, v. g. misit speculato-

res. qui viderent- • •

b) depois dos adjectivos aplus,

dir/nus, Idoneus. y. g. liber cli-

f/ims qui legatur.

c) depois das expressoes negati-

ons : nemo est, nidi i is est, nihil

est, e das expresses interroya-

lluas : quid? quia' est? v. g.

quls est qui inimicos amet?

d) depois das expressoes sunt,

non desunt, Ineenluntur^repje-

rluntur, v. g. sunt qui cerv

seanL

APSNDOJOE AO CAP1TULO III

S6bre a consfru^ae das ors?6es S'

ffiv©, e parficuiss Que se emf
ibsfanlivas,
>reg@m rsssfg

306. Com .todos os verbos e locucoes, que desigmam uma opera-

cao e esforco ou uma realizacuo e acontecimento, o objeoto do verba

ou do enunciado pode ser expresso por uma oracao do coaijunfcivo

(§ 289). (Os casos em que o objeoto e expresso por urn infinitive ou

por urn acusativo com infinitivo serao apontados no capitulo VI).

Cam respeito a estas oracoes integrcmtes e fas eonjuneoes que usam
introduzi-las, hao-de observar-se as regras seguintes: -

Oracoes (infegranfes) substanHvas

307. 1

—

, aJ Junta-se uina oi-acao de u\ a todos os ver-

bos e locucoes que de urn ou de outro modo significant : fa~

zer que uma coisa acontega, ou contribuir e empregar injluin-

cia para que uma coisa acontega «pedir, exigir, euidar de-

que, exortar, ordenar, permitir, resolver que, trabalhar para

que» : v. g. Cura uf valeas. Rogavi fratres, ul prqficiscerentur.

Dolabella ad me scripsit, uf- quam primum in Italiam veni-

rem (Cie.).

b) Quando o objecto e expresso negativamente «fazer
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que, esforgar-se para que, uma coisa nao suceda» , erhpre-

ga-se ne e tambem ul — ne: v. g. Peto, ne quid novi decer-

natur (Cie.). Vos adepti estis, ne quern civem metueretis (nao

temer; id.). Depois dos verbos que signifieam: «fazer que»
y

tambem se poe ul non.

&

Obs. 1 — Os verbos que signifieam: «querer» que uma coisa

aconiteea (volo, etc., placet, esta decidido, as vezes studeo, postulo),.

tamfoeim regem acusat. com mfin.: Volo te hoc scire; v. § 3S!1. Volo,.

nolo, malo eimipregam-se com o conjuntivo orfdirtariamleaite sem ut,

alias' com acusat e Minltivo. De iguaO. mo'do se emprega sino, con-

sioto.

Obs. 2 — Com attguns dos verbos que signifieam «influir em ou-

trem», para que faca alguma coisa, a aecao e as vezes designada peto

simples Lnfinitivo, particula.rimente com os verbos que regem acusa-

tiivo, como moneo e (de preferencia) cogo v. § 325. Com alguns po:de

empregar-se ad e o geriiodio, v. g. impello aliquem ad faciendum

aliquid.

Obs. 3 — Depois dos verbos que expriimem uma wontade ou uma.

influenieia» em outrem, partlcularmente co-iconse'Thar, pedir, persualdir,

permitir» como tambem depois de fac e faxo, pode omitir-se ut, quam-

do a ligacao e cTara e o conjuntivo nao esta muito antes ou muito

depois do verbo regeaite: Quid vis faciani (Ter.).

Obs. 4— Aliguns - dos verbos e locucoes aqui mencionados tern

tambem outra significacao, na qual designam uma oipiniao ou. a ma-
niifestacao de uma oipiniao, e neste caso regem acusat. com infinit.,

como siatuo, persuado^me; contendo, sustento; efficio (conficio) con-

cluo, provo; adducor, sou levado a crer; auctor sum, asseguro; v. g.

Diccearchus vult ejficere, animos esse mortales (Cie.). (Facio com
acusat. e infinit., por «fazer que» — , e quasi exclusivamente poetico)

-

:

Obs. 5 — Depois de causa, ratio, argumentum e locucoes de sir

goificacao analoga, o objecto exprime-se com uma oracao introduzida

por quare, quaraobrem ou cur. Diz-se 'tambem simpiesmente : est

(nihil est, quid est), cur (quamobr'emj ,(quare, quod), ha (nao ha)

razao para que : Quid fuit causes, cur in Africam' Ccesarem non se-

querere ? (Cie).

308. 2— Aos verbos e locucoes., que designam em ge-

ral que uma coisa acontece ou hd-de acontecer, junta-se uma
oracao de u\ (negativamente : u\ non): v. g. Smpe -fit, ui.ii,

qui debeant (que devem dinheiro), non respondeant ad tempus-

(Cie.). Si hcEc enunclatio vera non est, sequitur, ut falsa sit

(id.).

,. Assim se constroem : fit, futurwni est, accidit, contigit, evenii,

usu venit, est (da-se o easo, que), sequitur, restart, reliquum est, relin-

quitur, superest, proximura est (segue-se i'mediatamente), extrevium

est, prope est, longe absum, tantum ubest.

Obs. I— As exipressoes necesse est e oportet, e forcoso, cumpre.
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oaosbroem-se ja com o oanjuntdv© sem ut (e rare: necesse est, ut)

ja 'cam o aousait. e infinit. : v. g. Leuctrica pugna immortalis sit, ne-

cesse est (Oom.). Corpus mortale interire necesse est. Sem sujeito

defeiimimadodiz-se necesse est ire, oportet ire; v. S 324.

Ops 2— Contingit (mihi). nia sigirMficac&o de : (ccalhe-one a dita»,

e restat tamlbefm sao iconstrruldos (ipelos poeitas e pelos escrifeores pas-

teriores) coin o simples-infinitive.

309. 3 Aos enunciados, que sao formados pelo verbo

sum unido a substantivos ou pronomes e exprimem que uona

coisa- aconte.ee, ou hd-de acontecer, junta-se uma oracao de.uh

v„ g. Mos est hominum, u\ nolint (nao quererem) eund'em pluribus

rebus excellere (Cic). .In eo est, ut proficisear (estou para

partir).

Obs.— Mos est (sem genitivo) pode eonstruir-se fcamtaem com o

imfinitwo, segundo o § 3S3, ou com uima oracao imfinitiva, segundo

q § 3831 a.

310. 4c— a) Junta-se uma oracao de ne aos verbos que

de si exprimem a ideia de impedir e contrastar, eomo impe-

dio, repugno, teneo (eontenho), caveo, etc.: v. g. Pythagoreis

interdictum erat, ne faba vescerentur (era pro'ibido comer :

Cic). Histiceus Milesius obstitit, ne (impediu que) res confi-

Geretur (Corn.). Regulus, ne sententiam diceret, recusavit (re-

cusou dizer — ; id.).

Obs. 1—Com cave omibe-se frsqusritemante ne: Cave facias.

Recuso, recuso, e caveo, guaiido^me de, tern as Inezes infiimtivo depots

de si.

Obs. 2— Impedio e prohibeo mui-tas razes constroem-se siim-

plesmente com infinitivo (§ 325).

b) Depois dos verbos e locucoes que significant «impe-

dir» (impedio, prohibeo, obsto, obsisto, officio, deterreo, teneo,

e per me fit, per me stat, vem de mim o obstaculo, impeco,

moror, in mora sum, etc.), a oracao subordinada pode ser

introduzida por quominus :- v. g. Hiemem credo adhuc prohi-

huisse, quominus (que) de te certum haberemus (Cic).

Xgualmente se constroem com quominus outros verbos

que ou )i de si exprimem a idJia de contrastar e tern signi-

fieacao negativa ou recebem esta sigaifieacao_ do eontexto

(y. g. pugno, luto para que nao), quando a ideia negativa e

anulada pela adjuncao de uma negacao (non? vix), ou peia

forma interrogativa : v. g. N~on recusabo, quominus omnes mea

scripta legant (Cic).
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c) Depois dos verbos e loeucoes que exprimem a id&ia

de contrastar e depois daqueles que significam «deixar de

fazer uma coisa» (prcetermitto), eomo tambem depois de abest

e dubito, dubium est, poe-se quin, quando a fdrca negativa

da ideia 4 anulada pela adjungao de uma negagao ou pela

forma interrogativa. ,

Do mesmo modo emprega-se quin com a's-expressoes

que do contexto reeebem a signifieaeao de deixar fazer uma
coisa ou tollier que ela se faga, e sao aeompanhadas de ae-

gacao v. g. facere non possum -(n&o posso deixar de), nulla

est causa (quid est causce?). Non possumus, quin alii a nobis

dissentiant, recusare (Cic). Haud multum ajuit, quin (pouco

faltou para que) Ismenias interficeretur (Liv.). Facere non

potui, quin tibi et sententiam et voluntatem declararem meant'

(Cic).

Obs. Depois de non dubito, non dubium est encontra-se em al-

guns auitores, alem de quin, tambem uma oracao inafiinitiva
:
Non

dubitabant consules, hostem. ad oppugnandam Romam '
venturum

OLiv.). Non dubito (quis dubitat ?) 'com infinitive (non dubito facere,

dicere, quere dizer, : «aiao tanho duvida de» fazer uma coisa
;
igual-

mente dubito .facere, sem negacao) ; v. § 389. Tddavia nesta signi-

licacao tambem as vezes se constroi com quin. Ermpregado afirma-

tivamante, dubito rege semprs uma oracao interrogativa subordinada

(dubito an, dubito an 71011).

311. 5 — Com os verbos e expressoes, que designam te-

mor ou inquietagao, o que se teme (o que. nao se deseja) de-

signate com ne (em port, que), e.o que se deseja (o que se

teme que nao suceda) com ut (em port, que nao) ou ne (que)

non {ne nullus, etc.): v. g. Vereor, ne pater veniat (receio

que meu pai venba); vereor, uf pater veniat (que ele nao ve-

nha); vereor (non vereor), ne pater non veniat: De igual modo

emprega-se ne e ne non depois de periculum (perigo de que,

perigo de que nao) v. g.: Periculum est, ne Hie te verbis

obruat (Cic).

Qbs. — Metuo, timeo, vei-cor facere, temo (nao mc atrevo a) fazer

uma coisa.

*Esquema das oracoes substantives (compieHvas)(§ 289).

As oracoes (integrantes) substaativas tern o sujeito em nominativo

e o verbo no ' conjuntivo e sao introduzidas pelas seguintes eonjuncoes :

1 _ U f (que si m), ne, uf me (que nao) com os verbos quo exprimem

»esforco da actioirlade (facere. laborare), «viamfestacao da vo»tadc» (sta-

tucrc, suadere).



\<)l
' GRAMATICA LATINA

v. o; : Cura ut vaf.eax ; t'dn' suadeo ne scr/Oas.

U ut (que sim), ut non (quo nao) coin os verbos que significant

c< aeontecer e resta r».

v. a'-: aocidU ut niilites aminos darnitlanf. ; reslat ut licecfama falsa sit..

III = ne (que sim), ut, ne non (que nao) com os verbos que signi-

ficam «tenior e receio».

v. g. : Vereor ne van/as ; tirneo ut sustineas.

IV— quin (que) coin os verbos undo du,vidar» e com as fuuyprcs-

soes cle falta ou omissao» (pauluin atuit).

v. g. : Non clabito quin veniat ; non mtdlaia aj'ait, quin occiderelur..

V — ne, quominus, quin (que), coin os verbos que exprimem

(lobslaculo, impedimen to a recusal)

.

V. g. : Mate)' impedit ne filius projieiscatur-.

CAP1TULO IV

TEMPOS DO CQN.TUXTIYO

3? 2. No -conjwitivo os tempos distiaiguem-se e designannse em
geral do mesmo modo .que no indicative), de maneira que nes;

fce lugar

so notamos .0 que ,e particular a desigmacao do tempo no oonjunt/wo.

Pater aberat. Cum pater abesset, eram in timer e;. Pater profecturus

erat. Cum
,

pater profecturus esset (estava para partir), valde occupa-

tus eram. Pcene cecidi. Vides, quam pcene ceciderim.

Obs. — O imperf. forem (§88, obs. 2) emprega-se com a mesma
significacao que essem, prinoipalmente no discurso condicionado (se-

ria) e em oracoes finals (ut foret, ne foret). Nas formas temporais

compostas (amatus forem, amaturus forem, alguns autores erapre-

gam forem exactamente como essem).

Presence

313. a) preserve usa-se no conjuntivo em nmitos ca~

sos em que propriamente se indica uma eoisa futura.

1) Assim poe-se o presente nas oracoes principals con-

juntivas, a saber: nas oragdes potencAais\% 285), nas optati-

vas (§ 286) e nas interrogagoes acerca do que deve aconteeer

(§ 288); v. os exemplos no's §§ eitados. Todavia nas oracoes-

poteneiais emprega-se as vezes o fut. perfeito como fat. lii-

potetic.o; v. §'285 e 315.

2) As oragdes
'

finais e substantioas exprimem-se igual-

mente com presente (como em portugues): v. os exemplos

no § 289 a 290, jnnt'uuento enm <-> £ 307 p- seguintes.

Falando-se do tempo perfeito emprega-se, portanto, o imper-

feito: Rogabat frater, ut eras venires.
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Obs. — Depois de non dubito quin e das expressoes que de-signaim
de um modo inteiramsnte geral, que uma circunstancia se verifica
(est, sequitur, acciditj, o que ha-de acontecer no future exprime-se •

com o future: Non est dubium, quin legiones ventures non sint (Cic.).
(Todavia tambem se faz uso do presente: Hoc hand dubium est, quin.
Chremes tibi non det natcun; Ter.).

8) As oraeoes Interrogativas subordinadas (§291), as de
comparagao hipotetica (§ 284) e as de consequSncia (§ 290)..

poem-se .no presente, quando a oracao principal esta no future
e a subqrdinada e eontemporanea (quando nao pertence a
um futuro ainda remote) : v. g. Cum ad ilium venero, videbo,.

quid effic.i pass if.

4) As oracSes subordinadas conjuntivas do discurso indirecto,,
ligadas a uma oracao subordiaiante do futuro, que no discurso directo
se poriam no futuro do indicatifvo, poem-se no presente : v. g. Negat
Cicero, si naturam sequamur ducevi, unquam nos aberraturos /= si :

.

sequeinur, nunquavi aberrabimus).

b) Nas outras especies de oraeoes subordinadas empre-
ga-se na activa a perifrase formada com o partic. fut., que
neste caso se usa inteiramente coino simples futuro: v. g„.

Scire cupio, quando pater tuus venturus sit (quando vira). Na
passiva e necessario dar outra forma a expressao, v„ g.
Qucero, quando portam apertum iri putes. Ita cecidi, tot nun-
quam erigi possim (que nunca me levantarei).

2) Futuro perfeifo

314. a) futuro perfeito no conjuntivo e na voz activa
semelkante ao prei. perfeito, e na passiva (em oraeoes subor-
dinadas) exprime-se com o pret. perfeito do conjuntivo. V. g.

Roscius facile egestatem suam se laturicm putat, si hac indi-

gna suspicione liberatus sit (se for livre ; Cic; no discurso
directo diz-se : facile feram, si— liberatxis eroj.

b) Falando-se do passado (depois de uma oracao prin-

cipal em perfeito), poe-se do mesmo modo o mais-que-perfei-
to, para designar uma accao que devia estar aeabada antes-

de outra: v. g. Promisi, me, cum librum pei'legissem, sententiam.
meam dicturum esse (quando tivesse lido,, depois de ter lido).

Divico cum Caisare agit, Helveiios ibi futuros, ubi eos Caisar-

esse voluisset -(onde Cesar quisesse : Ces„)

315. O futuro perfeito do conjuntivo na activa emprega-se na.
.imdicacao hipotetica e modesta do que e possivel, fora da sua signi-
ficacae propria, simpTesmente como futuro hipotetico ou presente (ao.

^Sffigj^l^^jtiiffiitffffifapji^
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,aue na passiva e nos depoentes oornesponde o present*-)
;
v._§ 285, _e

• akrca da 2.» pessoa, § 305.' Tambem se emprega nos enmeiaaos proi-

bitivos com'o future imperfeito ou .presente : ne dtxeris, nao dig-as ;

-v. I 321.

3) Preterito mais-que-perfeito

316. A perifrase do partic. fut. com fuerim emprega-se

-em oracSes eondicionadas pelo mais-que-perfeito do con-

juntivo, quando sao oracoes subordinadas que ja por outro

iespeito devem de estar no conjuntivo, v. g. depois de uf?
de-

pois de cum causal, on quando sao oracoes interrogativas su-

bordinadas. (Cf: § 278 e 283, a). V. g. Cum hoc reprehendts,

•ostmdis, qualis tu siita forte accidisset, fueris illo tempore

consul juturus (que qualidade de consul tu terms sido: Lie.;

como interrogacao independente : Quahs tu, s% ita forte acct-

disset, consul illo tempore fuissesfj.

Se na oracao principal esta o perjetto, poe-se o m.-q.-

-perfeito nas oracoes interrogativas subordinadas: v. g. Appa-

,ruit, quantum- excitatura molem vera fuisset clades (term ex-

•citado), cum vanus rumor tantas procellas exctvisset (Liv.).

Na passiva, onde nao se encontra esta forma, erapregam-se

-outros modos de exprimir.

4) Preterito perfeito

317, Uma oracao suhordinada conjuntivo, e em gerai

considerada e designada em relacao ao tempo da oracao prin-

cipal. Por isso, quando a oracao principal pertence ao tempo

presente ou future, o tempo preterito na oracao suhordinada

I designado pelo pret. perfeito ; mas, se a propria oracao

principal pertence ao tempo preterito, na oracao subordinada

-emprega-se o imperfeito, falando-se de uma coisa contem-

poranea da oracao principal, e o m.-q.-perfeito, falando-se de

-umajeoisa preterita em relacao a oracao principal:

V § Video- (videbo), quid jeceris. Quis nescit, quanta in honore

avud Gr'cecos viusica juerit ? (ainda que no todicativo se havia de

d zer • magno in honore musica apud- Groscos erat). Vidi (mdebm.i,

videravi), quid jaceres. Videbam (vidi, videravi), quantum jam
:

ejje-

cisses. Eo fit, ut milites anivws demittaM. Eo ]actum est, ut mdice,

.anivios demitterent (em port. :
descorcoaram.). _ .

Obs 1 — Quando com o pret. perfeito na oracao principal se de-

;signa urn estado <cpresentemente» comecado ou uma coisa que «pre-

sentanrente esta efeotuada e levada a cabo ou se manrfesta a acgao

preterita da oracao subordinada refere-se sxmplesmente ao presente
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e por isso poe-se no pret. perfeito (e nao no imperiieita). :: v.. g:. Nemo>
est vestrum, quin, quemadmodum captce sint a M. Marcello Syra-
cuse, scepe audierit (que nao tomha ouvido dizer=que nao saiba)

(Cic).

Obs. 2 — Was oracoes consecutivas poe-se as vezes o pret. .perl.,

(eim lugar do imperfeito) , conquanto a oracao principal, pertenca ao.

preterito, quando o conteudo da oracao subordinada e consideraldo

aibsolutamente como urn facto historico particular, e nao uaiicamenite-.•'

em relacao ao moment© da accao principal ou a umu certa epoea

particular : Verres in itineribus eo usque se prcebebat patient-em atque
,

impigrum ut eum nemo unquam in equo sedentem viderit (Cic.
;
que.

uma vez so alguem o viu ; . videret seria : que ninguem entao o via)

.

318. Depois de uma oracao principal, que pertenee ao tempo,

preterito, as oracoes imterrogatiivas subordinadas, as oracoes finals

e objectivas referem-se em regra ao tempo de entao e exprimem-se
no' imperfeito, bem que o seu conteu'do seja vattido ainda presente-

rn>ante ou em qualquer tempo: v. g. Turn subito Lentulus seelere de-

mens, quanta conscientice vis esset, ostendit (qua© grande e a forca,

da conseiencia; Cic).

Obs. — Todasvia uma oracao interrogativa subordinada, uma..

oracao final ou objeotlva poe-se as vezes no presente depois de um.
pret. perfeito, quando com este pi-eterito se quere designar mais a,

condiga© actual das coisas e o estado comecado do que o facto an-

terior: v. g.'Etianme ad subsellia cum ferro atque telis venistis ut

hie me aut juguletis aut corvdemnetis ? (sois vindos ao tribunal— ?.

Cic).

CAPiTULO V

IMPERATIVO

1). Preserve e Fufuro

319. imperative* exprime uma petigao, ordem, permis-

sao, preceito ou exortagao. Emprega-se o presence do impe-

rative, quando a peticao, ordem., etc., e enunciada com a

ideia de realizacao imediata ou sem refereneia a um de=

terminado tempo ou condicao. future (que tern tambem
3.

a pessoa) emprega-se, quando a peticao ou ordem e enun-

ciada com refereneia determinada a um tempo posterior ou
a um eerto easo que se de

;
por isso usa-se dele nas senten--

gas, nos testamentos, nos tratados, nas lets e nas imitagoes-

do estilo das leis : v. g. Vale! Cura/'wtf valeas. F'aires-

conscripti, subvenite misero mini, if6: obviam injurice (SaL).

Gum valetudini turn consulueris, turn consulito navtgationi'

(Cic.). Eegio imperio duo- & unto iique consules appellanlor
(id.). Non satis est, pulchra esse poemata ; dulcia sun^O-

(Hor.). Esld S (Pois sejaJSeja embora assim
!)

mm
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2) ConjunHvo

320- Na 3. a pessoa exprirae-se freqiientemente com o

'COnjunh'vo (excepto no estilo das leis) um conselho, uma or-

dem, recomendagiio, exortagao e petigao ; tambem na 2. a pes-

soa, falando de um sujeito simpiesmente suposto: v. g. Aut

bibat aut abeat (Cic). Injurias fortune, qitas ferre nequeas,

defugiendo relinquas (esquivai= procure-se esquivar ; id.).

0l,s .
— Falando de uma 2: il pessoa detenuinada. o conjuutivo ra-

..r'amente 6 ompregado dOste modo.

3) Pro'i'biHvo e negaHvo

321. Uma proibigao exprime-se no estilo das leis com

o imperative) do futuro acompanhado de ne (neve= et ne,

vel ne). Na prosa usual sis-pro'ibig&es e -as petigoes de forma
negativa exprimem-se com o conjuntivo, na 3.

a pessoa com
o presente, na 2. a da activa com o futuro perfeito e da pas-

siva com o pret. perfeito : v. g. Nocturna sacrificia ne sunto

(Cic). Nihil ignoveris, nihil gratim causa feceris, misericordia

-commotus ne sis (Cic). Ne transieris Hiberum, ne quid rei

tibi sit cum Saguntinis (Liv.). (Os poetas empregam tambem
presente do imperativo : Ne scevi. Verg.).

Obs. 1 — A 2.a pessoa do pres. do canjuinit. encontfa-se nas proitai-

coes que se dirigem a um sujeito simpiesmente suposto: v. g. Isto

bono utare, dum adsit; cum absit, ne requiras Onao tanhais saudade

:dele = nao se tenha saudade dele: Gic.) : fora dai so raras vezes.

Oos. 2 — Uma proibicao exprime-se tambem frequentemente

com o imperativo noli ou nolito : Noli future, Brute, quemquam ube-

riorem ad dicendum fuisse quenn C. Gracchum (Cic). (Cave facias).

CAPiTUIiO VI

Enfinitivo' e tempos d© infiniiivo

322. O infinitivo exiprime o sentido d« um verbo em geral (inos

•differences tempos, dicere, dixisse, etc.), sem o designar como afir-

maido de um sujeito determinado.

323. a) infiniHvo enoprega-se como sujeito, quando

de uma aeeao ou de um estado se afirma em geral alguma
coisa, ou, com o verbo sum, como predicado referido a ou-

tro infinitivo: v. g\ Apurt Person* summa laus est i'ortiter ve-

narl (Corn.). Nihil aliud est bene et beate vivere nisi recte et

honeste vivere.

1
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b) Um adjeotivo ou substantive, que se liga como name predica-
tivo ou aposto a um infinitivo tornado em s'antido geral (sem sujeito)

,

poe^se sempre em acusativo (§ 1168, dbs.); igualmente o participio,
quando o proprio infinitivo e composto: v. g. Consulem fieri magni-
ficum est. Magna laus est, tantas res solum gessisse. Prcestat honeste
vivere quam honeste natum esse.

324. Aos verbos que supoem uma outra accao do niesmo
sujeito, junta-se o infinitive* para indiear esta accao. Perten-
cem a esta eategoria os verbos que designam vontade, poder,
dever, costume, inclinagao, propdsito, comeco, continuacao,
•cessagao, omissao, esquecimento , etc.

Igualmente se junta o infinitivo a algumas locueoes que
&em a significaeao de algum daqueles verbos, v. g. habeo in
animo,

^
In animo est, consilium est, certum est, animum in-

duco (acabo comigo que ; e tambem in animum induco, re-

solvo-me a), mos est. V. g. Vincere scis, Hannibal, victoria
uti nescis (Liv.). Oblitus sum tibi hoc dicere.

' Pudet (me) hem
fateri. Nemo alteri concedere in animum inducebat (Liv.).

Tais sao os verbos :

Volo, nolo, malo, cupio, studeo, conor, nitor, contendo (tendo,
poet, amo, quairo), possum, queo, nequeo (poet, valeo), audeo (poet.
sustineo), vereor (poet, metuo, timeo), gravor, dubito'fnon dubito),
scio, nescio, disco, debeo, soleo, assuesco, consuevi, statuo, constituo,
decerno, cogito, paro, meditor, instituo, ccepi, incipio, adorior pergo,
persevere, desino, desisto, intermitto, . maturo Capr-esso-me) ' cesso,
reoordor, memini, obliviscor, neglego, o?nitto,\ supersedeo, non euro
(nao trato de; poet, parco, fugio)

,
.: outrossim os verbos 'impessoais

{totalmerate ou em parte) libet, licet, oportet, decet, placet, visum
est mihi (asseotei), fugit vie (escapa^me), pudet, pcenitet, piget,
tcBdet, como taimfoem as expressoes necesse est,, opus est.

Obs. 1—Msgxms destes verbos tambem se encontram com ut,
v. g. opto:. Phcpton optavit ,ut in currum patris tolleretur (Cic.)'
Meruit, ut honorarer e honorari. Sabre o Mint, ou o genit. do gerun-
dio com aigumas locueoes for,madas de um substaintivo e sum v § 350
obs. 1.

Obs. 2— -Pode juntar-se o infiniibivo ao participio paratus, dis-
posto, pronto: paratus frumentum dare (ad frumentum dandum);
e, tambem (mas e antes poetico e do latim posterior) a contentus,
suetus, assuetus, insuetus.

Obs. 3—Com os verbos volitivos, quo designam vontade ou de-
sejo (volo, nolo,, malo, cupio, opto, studeo), tambem as vezes se em
prega, em lugar do simples infinitivo, uma oracao infinitiva (cf. •:

331)
,
coinsiderando-se antes em separado todo o modo de ser, que c

o objecto da vontade ou desejo (as mais das vezes com esse 'ou um
infinitivo passivo), v. g. Cupio me esse clementem (Cic).

e
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325. A doceo (assuefacio), jubeo, veto, sino, arguo, insi-

mulo, junta-se'o infinitivo para designar aquilo que se en-

sina a' alguem, etc. ; igualmente pode juntar-se o infinitivo

aos verbos cogo (subigo), moneo,- hortor (dehortor), impedio e

prohibeo, que alias regem uma oracao de eonjuntivo (§ 30T

e 310). infinite junta-se tambera a passiva destes verbos

(e a deterreor). V. g. Docebo Rullum posthac tacere (Cic).

Consules jubentur exercitum scribere. Num te emere venditor

caegit f

Obs. 1 — Jubeo, veto, sino, assim eonstruidos, trazem eomsigo em.

acusativo, como compl. direeto, o nome ide quem reoebe a ordem, etc.,

• ao passo que, nao sendo eonstruidos com infinito, nao podemi trazer

esse compl. direeto.

Oos. 2 — iCoim jubeo e veto, quando a pessoa, a quem se man-da on

proibe uma coisa, nao e nomeada, emprega-se o simples infinitivo :

v. ;g. Hesiodus eadem mensura reddere jubet, qua acceperis Ode.) ..

fi, porem, miais usado, quando o infinitivo tern compl. direeto, expri--

mir o eonteudo da ordem ou proibicao passivamente por meio do

acusativo com infinitivo, v. § 331.

Obs. 3— Os poetas e os escritores posteriores empregavam as ve-

zes outrbs verbos mais, que designam uma influencta em outras pes-

soas-e regem acusat., com infinitivo, 'em lugar de ut : Fuere, quos

pavor nando etiam capessere fugam impulerit OLiv.).

Obs. 4— <Encointram-se as vezes eonstruidos com infinitivo (em

lugar de ut), as mais das vezss nos poetas ou nos escritores poste-

riores, alguns venbos que regem dativo e designam uma influancia

em outera pessoa para que pratique uma accao v. g. suadeo, concedo,

perrmtio, impero, e tamibem do e reddo na acepcao de «concedo=dou
o poder»: v. g. Servis quoque pueros verberare concedimus (Cure).

326- Nlos poetas (e em alguns casos nos prosadores posterio-

res) encontra-se o simpfes infinitivo depois de adjectives, substanti-

ves com est, e as vezes depois de verbos, em lugar do gerundio e do

primeiro ou segundo supino (§§ 34)6, 314*7, 352, 354, 355) : v. g. Pelides,

oedere nescius (.= cedendi; Hon). Tanta cupido est bis Stygios innare

lacus (z=.innandi; Verg.), Duros componere versus (=in versibus

componendis ; Hor.) . Tristitiam tradorn protervis in mare Creticurn

portare ventis ( = porta?vdam ; id.). Facilis legi ( = lectic). Proteus

pecus egit altos visere viontes '(— visitatum; id.).

327. O pres. do infinito emprega-se frequentemente de um mode
particular no estilo narrativo, em lugar do imperil do indicative, quan-

do se passa d.amarracao&os acontoeimentosia.pinturadeum estado que

sobrevem e comeca repentinamentte, e de accoes que se a-epetem (in-

jinitivo-historico )

.

No mais a oracao conserva-se sem mudanca, como se fosse em-

pregado o indicative, v. g. Circumspectare turn patriciorum vultus

plebeji (comecaram entao os plebeus a—) et inde libertotis capta-
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re auram, unde servitutem timuerant; primores patrum odisse (aibor-
rec-iam) decemviros, odisse plebem ; nee probare, quce fierent et cre-
dere, hand indignis accidere- (Liv.; odisse e, quanto ao sentido uim
presente).

'

O infinitivo historico- pode empregar-se ainda deppis de cumcum interim, cum tamen, quando esta indicado ' preeederatemente -o
nramisnto em que um estado comecou ou se manifestou : v. g. Fusis
Aurmicis, victor tot intra paucos dies bellis Romanus promissu con-
sulis exspectabat, cum Appius, ut colleges vanam faceret fidem quam
aspemme poterut, jus de creditis pecuniis dicere (quando repentina-
mente Apio coanecou a—; Liv.).

328. Quando a um infinitivo, que se refere a.uma pa-
lavra precedente eomo se fora seu sujeito, se junta umsubs-
tantivo ou adjectivo com'o nome predicativo ou apdsto, 6
substantivo ou adjectivo eoncorda em caso com aquela pa-
lavra.

a) FQinfc'aauto, se o iirufinitivo se refere (com alguim dos verbos ci-
.taidios no § ,324 cm coan a passiva dos citados no § 336) a um sujeito
em noiminaitivo, o nome predicativo ou. aposto poe-se em nominaitivo:
Habeo in animo solus projicisci. Jubemur securi esse.

b) Se ,6 infinitivo se refere a um acusativo (com os verbos cita-
dos no S 325 ou com um verba irnpessoal constouido com acusaitwo),
o nome predicative ou o aposto vai para acusativo: Pudet me victuvt
disoedere.

c) Se o infinitivo se refere a um dativo, o nome predicativo ou
o aposto vai para dativo: In re publico, mini neglegenti esse non li-
cet (Cic.). Nee fortibusillic profuit arraentis nee equis velocibus esse
(Ov.).

Obs.— Quando um venbo,- que alias rege dativo, nao vem acom-
panshado desse caso, por se enuneiar de um modo inteiramente geral,
a palavra, que se junta ao infinitivo, poe-se em acusaitivo: Hcec prce-
scripta servemtem licet magnifice vivere (observaindo, i e se se
observarem estas regras, pode-se viver— ; Cic). Pora dai e raVo.

Oracoes inflnifivas

329. Em latim hi, eomo em portugues, oracoes Inpni-
Hvas, v. g„ Goisarem vicisse (ter Cesar veneido. ou : que
Cesar veneeu). Uma oracao desta espeeie, por iss'o que o
sujeito se poe em acusativo, denomina-se oragao infinitiva,.
(com o sujeito geralmente em acusativo [as vezes em nomi-
nativo, § 335] e o verbo no infinite).

As oracoes (integrantes) infmitivas empregam-se depois
dos seguintes verbos:

1) Verbos sensiiivQS e decierarivos

330. Emprega-se uma oracao infinjfive depois dos ver-
bos e loeueoes (e adjectivos) que exprimem um eonheeimento

U
,
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e opiniao de que uma coisa e ou aconteee, ou uina manifes-

tagao de que uma coisa e ou aeonteee (verbos sensiMvos e

declaratives= verba sentiendi et declarandi), para designar a

coisa que se pensa ou deelara : v. g. Ex multis rebus in-

iellegi potest, muhdum providentia divina administrari. Fama

est, Gallos ddoentare.

Obs. I—Uma oragao infinitiva juota-se tamfbem como aposieao

aos substantives que .design-am uma opiniao, conceito, etc. v. g. Hune

sermonem mandavi litteris, ut ilia opinio, quas semper fuisset, tolle-

retur Antonium plane indoctum fuisse (Cic.)

.

Obs 2—6 prineipiante deve neiparatr em que o:s verbos que si-

gnificant esperar, prometer, ameacar, costamam em portugues ser

empregados oam um simples pneseotKj do mifinito, quando o verbo

subondinante e o subordinado tern o mesmo sujeito Ov. g. prometeu

vir espero ve-lo, ameagava fetirar-me), em latim, ponem, regem

acusativo com infinitive, devendo a futurildaide designarnse com o fu-

ture: v. g. promisit, se venturum; spero me eum visurum; minabar,

me abiturum. . .

Spero e polliceor emcontnam-se lais vezes com o sumples infinite

em linger de acusativo com infinito, v. g. Magnitudine pcence reliquos

deterrere sperans (Ces.), em tugar de: se deterriturum. agualmente

semprese diz: puto me demonstrasse, nego me fecisse, ao passu que

nos diaemos: creio, penso ter provado, nego ter feito.).

Obs. 3—O eonteudo da oracao infinitiva e as vezes de antemao

anuneiado por meio de um pronomie nieutro ou de ita ou sic: v. g.

Illud negare potes, ie de re judicata judicasse ? (Cic). Sic enim a

majoribus nostris accepimus, prcetorem qucestori suo parentis loco

esse oportere (id.).

Obs. 4—Mm latirn nao e usual o ligar na oracao principal a

prep, de ao nome da pessoa ou coisa de que na seguinte oracao infi-

nitiva se afiinma alguma coisa, mas contrai-se o discurso de modo

que o nome so oeorra na oracao infinitiva, Assim nao se dira: De

Medea narrant, earn sic fugisse — , mas: Medeam narrant sic fugisse.

Tambeim e de notar a expressao em inteiTOgacoes que sao in-

tev.romipidas e eontinuadas" por uma nova interrogacao :
v. g. Quid

censes hunc ivswm S. Roscium ? Quo studio et qua intelligentia esse

in rusticis rebus ? OCic) ; e itamlbam:. Quid censes 'S. Roscium ? nonne

summo studio esse et surama intelligentia ?).

. 2) Verbos volttivos

'331. Junta- se uma oracao infiniliva aos verbos que de-

signam vontade de que uma eoisa aconteca ou acto de so-

frer e eonsentir uma eoisa (verbos vc\\\ivos=verba volunta-

tis), a volo, nolo, malo, cupio, opto, studeo, postulo, placet,

sino, patior, e a jubeo, impero, prohibeo, veto (ordeno, pro'ibo

que 'uma coisa se faca): v. g. Majores corpora juvenum fir-

man labore voluerunt. (Cic.).; Verves hominern corripi, jussit.

Malo patriam servari quarn meditari.
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Obs. 1 — Estes verbos tambern regem urna oracao com ut (prolii-

~beo, com ne ou qaominus; veto, com ne) , todavia jubeo, patior e veto,

Taras vezes.

Obs. 2 —:A volo (nolo, vicilo, cupio), junta-se frequentemente
oma oracao infinitiva no preterito psrfeito da passiva, na significa-

cao de : «quero ama coisa feita» : v. g. Sociis maxime lex consul-

turn esse vult OCic.) . (Muitas vezes simiplssmiante : consultum volo)

.

Obs. 3— Jubeo, sino, prohibeo e impero so com uma ora-
cao infiai-itiva passiva se constroeim, porque de contrario diz-se: jubeo
(veto) aliquem jaaere, com simples infinit. (§ 325), e impero alicui,

ut facial.

De jubeo, veto, prohibeo, impero liunc occidi, pods fazer-se,

quando se nao 'designa a pessoa que mainda on iproibe, uma nova
expa-essao passiva (v. § 3®5) : v. g. Aliquis occidi jubetur, vetatur,

prohibetur, imperatur.

Obs. 4— Censeo, oipino, voto, aeonsellio que, constrai-se as mais
das vezes com urn acusativo e o infinitive esse acampanih-ai&o de urn.

gerundive: v. g. Censeo Oarthaginem esse delendam; mas diz-se taan-

bem: censeo, ut perrumpas (frequenitem-einte: censeo, perrumpas).
Diz-se tambem: censeo, bona reddi (voto, quero, que os bens sejaim
restituidos; com© com jubeo). Antenor censet belli prcecidere cau-
sam (Hor.), em lugar de prcecidendam esse ou prcecidi, e poetico e

da decadencia.

3) Verbos afecHvos

332. Junta-se uma oracao infinih'va aos verbos que de-

signam eonjentamento, descontentamento, ou admiracao de
que um facto se de, (verbos afecHvos= verba affectuum),
como gaucleo, laitor, glorior, doleo, angor, sollicitor, indignor,

queror, miror, admiror, fero (suporto), eagre fero, moleste fero.

Todavia com estes verbos pode tambem empregar-se
quod (com o indieativo ou o conjuntivo, eonforme o § 292),

para designar antes a causa do sentimento : v. g. Gaudeo id

te mihi suadere, quod ego mea sponte feceram (Gie.). Scipio
querebatur, quod omnibus in rebus homines diligentiores essent

qttam in amicitiis com-parandis (Cie.).

4) Verbos imp'essoais

333. a) Junta-se um acusativo com infinite aos verbos
'impessoais que designam— o que e dever

?
o que e proprio,

o que e de desejar {oportet, decet, convenit, expedite nihil

attinet, interest, refert), e as outras expressoes impessoais/
formadas de adjective ou substantive com sum, com que
se exprime de um modo geral um eonceito semelhante aeerca
da natureza de uma aecao ou eircunstaneia

?
sem que se.diga
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nem de a entender que a aecao ou circunstaneia se da

efectivamente (como opus, necesse, utile, rectum, turpe est;

fas, tempus, mos, nefas, facinus est, ate.): v. g. Omnibus
bonis expedit (utile est), salvam esse rem publicam (Cie.).

Tempus est, nos de ilia perpetua jam, non de hac exigua vita

cogitare, (id.).

Obs. — Oportet, euimipre, e necesse est tambem se constroem com
conjuntivo sem ut: § 3018, obs. 1. Quanido se nao diz quern item de fa-

zer uma coisa, amprega-se o simples infinito (§ 2230 ;
muitas vezes,

porem, conve.rte~se a frase mum-a oracao infiniitiva passiva: v. g. Hoc
fieri et oportet et opus est. CC-ic.).

b) Quando, pelo eontrario, se exprime que uma aecao

ou circunstaneia se verifica, e ao mesmo tempo a respeito

dela se enuncia ou indica de urn modo geral no diseurso um
eoneeito ou observacao, a aecao ou circunstaneia exprime-se

com uma oracao introduzida por quod (com indicative, se o

modo da oracao principal nao exige o conjuntivo, segundo

o § 304). Neste caso a oracao introduzida por quod liga-se

maitas vezes a um pronome (hoc, illud, id, alterum) que

anuncia a oracao, as vezes tambem, como aposto explicativo>

a um substantivo.

V. g. Eumeni inter Macedones viventi multum detraxit, quod

alienee erat civitatis to ser de um pais estrangeiro ; Corn.). Aristoteles

laudatns est in eo, quod censet— em entenider— ; (Ci'c). Aristoteles

consolatio sustentat, quod tibi nullum a vie ennoris, nullum pietatis

officium defuit (uma consolacao, e e, nao tar faltado-— , ou: que nao

tem faltado — ; id.).

Do mesmo moido: accedit quod (ou ut) ; adde quod; prceterquam

quod, aleim de que (v. g. eram poucos os defeinsores, ou: alem de [so-

bre] seram poucos os defensores) ;
prcetereo, mitto quod, passo em

silencio a circunstaneia de (v. g. serem poucos os defansores, ou:

passo e-m silencio o serem poucos os defensores) ; ex eo quod.

Obs. l — Muitais vezes a oracao principal contain aipanas uma
obserrvacao ooasionada pelo facto expresso na oracao- de quod e rela-

tiva a eie, de maneira que quod significa: relativamente, no que toca

a, quanto a (com uma- oracao infinitiva em portugues) v. g. Quod

autem me Agamemnonem cemulari putas, falleris (Com.)

.

Obs. 2— )Em lugar ide se exprimir um eoneeito em uma oracao'

propria- por meio de um adjeetivo cam sum acompanhado de uma
oracao iMinitiva ou de uma oracao de quod, encontra-se por vezes

simplesmante um adverbio: v, g. Melius peribimus quam sine vobis

orbce vivemus (Liv.,= melius erit nos perire, etc.).

334. As vezes .em.piraga-ise.uim acusativo com infinitive sem ora-

cao que o raja, para exprimir admiracao e sentimento de que uma
coisa aeonteca ou possa acomteoer, as mais das vezes com a particula
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mterrogativa ne (para designar interrogacao e diivida) : Mene in-
cepto desistere victam ? (Verg.).

No emprego das oragoes infinitivas ha a distinguir as
•eonstrucoes : pessoal e impessoal.

1) Consfrrucao pessoal (nominativo e infinito)

335. a) Ern lugar de empregar impessoalmente com
uma oracao infinitiva a passiva de um verbo que signifique
dizer [contar, anunciar) ou julgar (crer, achar) ou mandar
e proibir (v. § 331, obs.

. 3), ou o verbo videtur (pareee a
alguem) (v. g. dicitur, pattern venisse), usa-se outra eonstru-
cao, passando o sujeito da oracao infinitiva a ser sujeito do
verbo passivo regente e jun-tando-se-lhe o infinito (dicitur
pater venisse). (Esta forma eostuma chamar-se consfrugao
pessoal : nominativo com infinito).

Neste caso o nome predieativo ou o aposto, que se
junta ao infinito, poe-se em nominativo, conforme o § 228.
v. g.. Aristides justissimus fuisse traditur. Videor mihi (ou
simplesmente videor) Greece luculenter. scire (parecenne que
sei bem grego).

2) Consfrugao impessoal (acusativo e infinito).

b) Todavia com os verbos que significam «dizer e jul-
gar* (mas nao com jubeor, vetor, prohibeor ou videor), e mais
usada a consfrucao impessoal nos tempos eompostos do par-
ticipio do perfeito : v. g. Traditum est, Homerum ccecum
fuisse (Cic.); com o gerundivo acompanhado de sum, quasi
sempre: v. g. TJbi tyrannus est, ibi dicendum est, plane nul-
lam esse rem publicam (id.).

Obs. — Nos tempos simples e rare empregar-se dicitur, traditur,
existimatur, etc., impessoal'mente com uma oracao ki-finitiva

c) Quando a citacao de um discurso e pensamento alheio e
comec&ida por esta forma e depois continuada por meio de varias
oracoes infinitivas (§ 3318, b), passa a usar-se nestas o acusativo com
o infinitivo: v. g. Ad Themistoclem aguidam homo accessisse dicitur»
eique artem memorice pollicitws esse se traditurum; cum Me qucesis-
set,. quidnam ilia ars efficere posset, «dixi$se ilium doctor-em», ut
omnia meminisset (Cic).

'

o36. Quando o sujeito de uma oracao iofinitiva e um pronome
pessoal ou reflexo correspondente ao sujeito do verbo principal (dico
me esse; dicit, se esse), eate pronome omite-se as vezes depois dos
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verbos que significam dizer e julgar, conquaoto seja uma irregula-

ridaJde, e com o infinitive future active est'a omissao e frequente nos

histordadores, costumamdo neste case omitir-se taimibem esse: v. g.

Alcon, precibus ailiquid motwrum ratus, transiit ad Hannibalem (= se

moturum esse; Liv.), Tamlbeim, quaodo em um discurso indirecto con-

tmuo (§ 338, bj varias emcees infinitivas tern se per sujeito, e fre-

qtiente a omissao deste sujeito.

Obs. —Os poetas empregam as vezes um simples infinitive, em
lugar de uma oracato infinitiva, quaodo o sujeito diesba e o mesma
que o da oracae principal: v. g. Vir bonus et sapiens dignis ait esse

paratus (= se paratum esse; Hor.).

337. a) As oragoes subordinadas a uma oragao infini-

tiva eonservam a forma visual das oracoes dos modos finitos.

Todavia o acusative com infinitive emprega-se as vezes em ora-

coes relativas pertenoentes - a uma oraeao infinitive, quando o rela-

tive simplesmeinte liga uma cootiaiuacao do sentido, de maneira que

poderia ser subsbituMo per um demonstrative ou por et e um de-

.monstrativo: v. g. Gallus dicebat ab Eudoxo Cnidio spliceram (uma
esfera celeste) astris ccelo inhcerentibus esse descriptam, cujus

omnern ornatum et description-em, sumptam ab Eudoxo, Aratum ex-

tulisse versibus (Cic; tambem se podia dizer: ejus omnem ornatum

ou: et ejus, etc.).

b) Quando um sujeito se compare, com outre (por meio de quam,

atque ou idem qui, tantus quantus e expressoes analogas), subenten-.

dendo-se o mesmo verbo (v. g. lisdem rebus commoveris
,
quibus ego,

subent commoveor) , e a oraeao subordinante e iiifhiitiva, o seg.urado

sujeito poe-se tambem de orfdinario em acusative : v. g. Suspicor, te

eisdem rebus, quibus me ipsum, commoveri (Cic; prop.: quibus ipse

commoveor).

Discursos: directo e indirecto

338. a) Muitas vezes oeorre uma oragao infinitiva sexn

ser regida directamente por um verbo sensitivo ou declara-

tive) (§ 330), quando imediatamente antes se faz meneao de

uma pessoa, -atribuindo-se-lhe um discurso, uma opiniao on

uma resolueao, e depois se cita o conteiido do. seu discurso

ou pensamento ou a consideracao pela qual ela procede,

podendo nos ajuntar mentalmente : «dizendo, pensando* ,
on

uma expressao semelhante

:

V. g. Regulus in Senatum venit, mand-ata exposuit; sententiain ne

diceret recusavit; quamdiu jurejurando hostium teneretur, non esse

se senatorem (por isso que, pensava e dizia ele, enquanto estivesse

ligado por um juramento prestado ao imimigo nao era seoador; Cic..).

•

: Cnama-se (em particular) discurso indirecto este emprego do

acusative com infinite, no qual a pessoa que fala (o historiador)
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eiita o discurso e as pensamentos de outrem e nao. os sens proprios,

em oposicao ao discurso directo. As vezes o nome de diseiH-so. indi-

recto aplica-se a qualquer desigiiiacao grammatical de um pensaimeinito

alheio.

b) Deste modo o teor de discursos ou reflexSes e comsideracoes
die outrem e frequenteniente citado por inteiro em uaia seoe de ora-
co.es infitndtivas, a prirneira das quais ou e regida direetaimente por
um verbo ou se acha posta pela forma acabada de indicar (em a)

(discurso indirecto continues ).

A este respeito havemos ds notar que um discurso ou uma re-

flexao referidos ao passado, que se liguem a um verbo em perfeito.,

deveim seg'Unido a regra (§ 317) ser continuadOs cocmo dependsindo
de um perfeito, de modo que as oracoes suborfdinadas que se juntam
vern a estar no imperfeito ou mais-que-perieito.

Pode, contudo, passar-se ao presente, quando o verbo principal
que tern de ser subentendido, se'eansidere no presente historico (diz

ele, pregunta elc, etc.). Se o discurso indirecto proveirn de um pre-
sente historico, continua-se no presente, mas pode taimibem paissar
para o perfeito. — ExempTos deste discurso indirecto continuo en-
contraim-se em T. Livio, I, 50, 53, etc.

339. O que no discurso directo primitivo se exprime no impe-
rative ou no coinjuntivo de reicomendacao, desejo ou proSbicao, ex-

prime-se no discurso indireoto com o conjuntivo, passaodo o presente
para imperfeito: v. g. Sin hello persequi perseveraret, reminisceretur
(que se reeordasse, diziam eles). pristiiics virtuti's Helvetiorinii;

ne committeret ut is locus ex calamitate populi Romani nomen ca-
peret ( = si hello persequi perseveras, reminiscitor pristince virtutis

Helvetiorum; ne oommiseris, ut, eite. ; Cos.).

O presente pode, todaiVia, conservar-se, quando o primeiro verbo
regente e um presente historico, ou se passa na exposicao para o pre-
sente historico: v. g. Vercingetorix perfacile esse factu dicit fru-
nientationibus Romcmos prohibere; cequo modo animo sua ipsi Jru-
menta corrumpant csdificiaque incendant ( = cequo 'modo animo ves-

tra. ipsi f.rumenta, corruiwpite, Ces.)

.

340- a) As interrogacoss do indicative do discurso directo ex-
primeim-se no indirecto com o injinitivo, se no discurso directo haivia

a l.a ou a 3'. ;i pessoa, e no conjuntivo, se no discurso directo taavia a

\
2.a pessoa (e entao o presente ou o preterite perifeito do discurso di-

recto passa na exposicao, por via de regra, para o imperfeito e m.-o.-

i
-perfeito; tcdavia ainda neste caso pode conser>var-se o presente se~

I gundo o § 338, b).
"' '.'...'.

• Na l.'d pessoa, aquele que fala (aquele cujo discurso ou reflexao

j
.se cita). e de crdinario designado por se; todavia, este prononne pode

]
ser omitido (partieiijlarmen'te se esse mesmo sujeito se encontra tarn-

j
bern nas oracoes precedentes) , de maoeira que na l.a pessoa e 3.a so

i se podem distinguir pelo contexbo (assian oomo em portugues tfidas as

j
teres pesso'as sao clesignaidas por «ele, eles»).

'! ' V. g. Quid se vivere, quid in parte cirium censeri, si qu'od duo-
rum hominum virtute partum sit, id obtinere universi non- possint ?

;.: ( = quid vivimus, quid in parte civium censentur ? Liv.),. Si . veteris
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contumelies dblivisoi vellet, niun etiam recentiuvi injuriarum menio-

riarn deponere posse ? (com elipse .die se, = si— volo, num — possum ?

Cies). Scqpttone hcec . assignaturos putareni finitimos popvlus ?

{ — putatis? Iiirv.).

b) As imterrogagoes que no discurso directo se p&em no cotnjuin-

tiivo.(§. 285, a, e 2830, icansenvaimnse no canjuintivo (!de oi'dmario coon

muidiainoa de tempo: v. g. Quis sibi hoc persuaderet ? (= quis sibi hoc

persuadeat Cos.). Cur forturuara periclitaretur ? ( = cur fortuna peri-

cliter ? id.)

.

Emprego cllos infinites (presente, perfeito e futuro).

341. No infinitivo distingusm-ss os toes tempos principals: v. g.

Died eum venire, venisse, venturum esse; dico eum decipi, deceptum

esse, deceptum iri. Nos tempos eompostos com esse, omite-se frequen-

bemenbe esse: Victuvi me video: facturum se dixit.

342. O perfeito do infinitive designa a- accao, aoabada: v. g.

Bellum ante hiemem perfecisse possumus (podemos t-er a guerra ter-

minada antes do irwemo; Liv.h Com esta significacao emprega-se

as vezes >em latim o per&ito do infinitivo cam satis est, satis habeo,

contentus swm, empregando-se em portuguss o presente, e particular

-

monbe com as expressoos pcenitebit, pwdebit, pigebit, juvabit, melius

erit, para designar o que se hande segulr a consumacao da accao

significaida pelo infinitivo: v. g. Provide quiesse erit melius (Liv.).

'Obs. 1—Gom oportuit, decuit, convenit, debueram, oporiuerat,

etc., quaodo se quere indicar o que devia-ier sido feito (§ 2S3, b, obs.

1), emprega-se, ,na activa muibas vezes e na passiva de or:ainario, o

perfeito do infinitivo, na passiva as mais das vezes sem esse: v. g.

Tunc decuit flesse (liv.) . Adolescentem morem gestum oportuit (Ter.).

Obs, 2.— Os poetas 'ampregam as vezas o perfeito. do infinitivo,

em .lugar do presente do infinitive, depois dos verbos que desigtnam

vdniade e.poder, e depois de adjectives (em lugar do garundio com
lima p-reposicao, segundo o § 326) : v. g. Fratrestendentes opaeo Pelion

imposuisse Olympo (Hor.).

343. a) Para o imperfeito nao ha infinitivo especial (de

modo que depois de urn verbo principal no presente ou no

futuro o imperfeito do indicativo passa sempre. para o perfeito

do infinito: v. g. Nan-ant ilium, quoties filiiim conspexisset,

ingemuisse,= ingemiscebat, quoties Jilium conspexerat) ; tam-

Tbem nao o ha. para o m.-q.-perfeito da activa.

Na passiva emprega-se, ifallando de ran estado, o participio per-

feito- com juisse. como^no indicativo o participio perfeito com iui ou

eravi (imperfeito de estado), Cf. § 280).

h) Nas oracoes intinitivas subordinadas a um verbo re-

gente do tempo passado, (ou ao presente histdrico) o mtim-

tivo do presente, do perfeito e do futuro emprega-se para
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'indiear o que era presente, perfeito ou futuro ao tempo do
facto enuneiado na oracao principal, portanto como imper-
feito, m.-q.-perfeito e futuro em perfeiio :

V. g. Dicebat, dixit, dixerat se timere (que temia), se timuisse,
deception esse (que .temera, que tiinha sildo angainado), se venturum
esse, deceptum iri fque viria, .que havia de ser enganado).

344. Para fazer- as vezes de m.-q^penfeito do conjumtivo condi-
cionado, emprega-se no infinitivo active o participio

. future com
juisserv: g. Num Cn. Pompejum censes tribus suis consulatibus Ice-
taturum fuisse Cteria ficado cointente), si sciret, se in solitudine
JEgyptiorum trucidatum iri? dCic). Na passiva empraga-se a P'Sri-
fra.se futurum fuisse, ut (tenia sucedido que— ) : Theophrastus mo-
riens dixisse traditur, si vita hominum potuisset esse longinqiiior , fu-
turum fuisse, ut omnes artes perficerentur (id.).

345. Em lugar do futuro do infinite), tanto na activa como na
passiva, empraga-se muitas vezes uroa perifrase com fore (ate vezes
futurum esse), ut, (sucedera, ou: havia de suaeder, que—), v. g. Cla-
mabant homines, fore, ut ipsi sese dii immortales ulciscsrentur
CCic)

; particulairimeobe com verhos que nao tem supimo nam partiei-
pio futuro: v. g. Video te velle in ccelum migrare; spero fore tit con-
tingat id nobis (Id.).

Obs. 1— O infinitivo posse emprega-se 'de ordinario ainda em
;
cases em que se podia esperar o futuro, particularariante deoois de

r spero: v. g. Roscio damnato, sperat Chrysogonus, se posse, quod ade-
ptus est per scelus, id per luxuriam effundere (Cic).

Obs. 2— Fore com o participio perfeito corresponde ao futuro
penfieitio (na passiva e com os depo antes) : v. g. Carthaginienses debel-
latum. niox fore rebantur (que em breve ficaria a guerra terminada;
Liv.)..

* ESQUEMA DAS OEACOER INFINITIVAS

As oracoes (integrantes) infinitivas tern o sujeito em
acusativo e o verbo no infinito (presente, perfeito ou futuroj,
« servem de sujeito ou de complement© direct© de outros
verbos.

a•) Servem de sujeito

- I— dos verbos sensitives e declaratives (verba senti-
endi et cleclarandi : sentio, audio , credo, scio) na voz passiva.

V. g. Dicitwv fe bonum esse ; sarrptum estte laudaturum esse patrem;
audiebatur fe venire.

II'— dos verbos irnpessoais : oportet, licet, constat, ap-
paret
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V. g. Constat te venire; licet mihi presfari ; o-pparet Cease rem
hostes superavisse.

Ill — das locucoes formadas de sum e de adjecMvos

neulros, ou de substanHv'os (justum, facile, utile ; fama?
opinio, mos).

V. g. Jii.kIu.-vi. est te laudari ;
fama est fe abire.

o) Serve.rn de complemenro direcfo:

I — dos verbos sensiHvos e declarafivos (verba senti-

encli et declarandi : sentio, audio, credo, scio) na voz activa.

X. g. scio te ban am esse ; a-udivi te rediisse ;
credo te laudaturum*

esse palrerii.

II— dos verbos volit'ivos (verba voluntatis: volo, nolo?

malo, cupio, cogo), quando o sujeito da oracao subordinada

for diverso do sujeito da oracao principal.

V. g. -Capio te legere Ubrum (duas oracoes) ; c/i.pio kgere I'ibrwtn

(urna oracao apenas).

III — dos verbos afecHvos (verba affectuum : gaudeo
?

Icetor, doleo).

V. g. .Lcelor te venissa.

-Obs:— 1." Nao se emprega a conjimeao iutegraute «que» ; o su-

jeito mi acusativo cnvolve ja a ideia do «que» portugues.

2. a Os verbos aameacar. esperar e prometer» pertencem aos sansi-

tivos e declarafivos, e, por isso, torn as raesmas construeoes.

o. a Os verbos sensii-ioos e declaralii-os regem eonjuntivo nas oraeoea-

interrogativas viidirectas : v. g. coi/itu quod facias, e oracoes integrautes..

de ut on ne. quando uma eoisa deve ou nao suceder : Die fi'/io ut ad ;»<:

veniat.

4. a Os verbos afectivos tambem regem oracocs de quod.

5.
a Os verbos jubeo, veto, arguo, insimulo, prokibeo, coj/o, xino &

patio?- requerem estas construeoes' de oracoes iufinitivas, designaiido o-

acusativo (sujeito da oracao infinitiva) a pessoa a quern se ordeva oid

proibe. V. g. finite pervulos venire .ad we.

6. a Ha verbos que ora se constroem com uma oracao iutegraute

infinitiva, ora com uma oracao integrante. completiva (ou conjiumva)...

CAPiTULO vn

346. primeiro supino (aetivo), em orrs (acusativo),

emprega-se depois dos verbos que . designam m-ovimento (v.

g. eo, venio, proficiscor, mitio), para indiear o fim com que s©
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opera o movirnento, e eonstroi-se com o caso do Terbo a

que pertence : v. g. Legati in castra Aequorum veneruiit qites-

turn injurias (Liv.).

Obs. — O que se exprime com o suipino, pode desigsaar-se tarn-

bem com ut, acl, causa (querendi causa) ou com o participio do fu-

ture (§ 357, obs. 4).

347. segundo supino (passivo), em u (ablativo), em-
prega-se com adjeetivos_ (facilis, clifficilis, jucundus, incre-

dibilis, mirabilis, turpis, etc.) para exprimir que a propriedade

e atribuida ao sujeito com referenda a certa aeeao que se-

exeeuta e se passa no sujeito (e, portahto, com signifieacao

passiva) : v. g. Hoc clictu (de se dizer) quam re facilius est.

Obs. — Em kigar do seguodo supiaio emprega-se muitas vezes ad.

com o geriiodio, particul'aiimeinte depois de facilis, clifficilis, jucundus r

res facilis ad intellegendum (facil de erctemd'er).

Gerundio e gerundive

% 348. geriindio emprega-se para exprimir a signifi-

eacao do presente do infinite* aetivo, i. e, do verbo em geral
;

.

nas eonstrucoes em que o infmito deveria estar em um deter-

minado caso (menos o nominativo), v. g. Studium obtempe-

randi legibus (v. os §'§ seg.).

SubsHtuTcao do' gerundio pelo gerundive

Quando o verbo rege acusativo, podemos, em lugar do

gerundio com o acusativo por ele regido (v. g. consilium

capiendi urbem ; persequendo hastes), por a palavra regida

no caso do gerundio e ligar-lhe o gerundivo, eoneordando-o>

com ela ; v. g.. consilium urbis capiendo?. ; persequendis hostibus..

Se o gerundio houver de ser regido de uma preposicao,

emprega-se sempre a expressao formada com o gerundivo ;:

assim : ad.placandos deos ,(e nao : ad placandum deos).

mesmo aeontece ordinariamente quando o geriindio dever

.estar em dati.vo : v. g. oneri ferendo (e nao : ferendo onus)..

. 349. a) Os cases do gerundio (e do gerundivo fazendo

as vezes do geriindio) nao podem ser usades em todas as

eircunstancias em que se empregam os mesmos easos de urn

substantive, mas so em aleumas delas.

b) aeusaHvo do gerundio ou do gerundivo ligado a.
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urn substantivo so se usa regido de uma preposicao, mui
freqiientemente de ad, menos vezes de inter na significaeao
de «durante» , e de ob :

V. g. Breve tempus cetatis satis longum est ad bene vivendum
(Oic.), T. Herminius inter spoliandum (quamdo . eatava a despojar)
corpus hostis veruto pereussus est OLiv.). Flagitiosum est ob rem ju-
xlicandam pecuniani accipere.

|
350. dativo do gerundio ou do gerundivo einprega-se

|
-com os verbos e locucoes que podem ter por objecto de re-

jj

' l ferencia a execucao de uma aecao (v. g. prcuesse, operant

j
• -dare, diem dicere, locum capere, fixar urn dia, um lugar para

I
_

uma aecao) e eom os adjeetivos que designam aeomodacao
I

e aptidao para certa aecao e destino : v. g. Prceesse aqro co-

ll :

Undo (a cultivacao de um campo
; Cic). Area firma templis

j
;

porticibusque sustinendis (b.astante solida para— : Liv.). (To-
davia eom estes adjeetivos e mais frequente o emprego de
ad com o aeusativo do gerundio).

dativo do gerundivo as vezes designa uma desHnacao
I

-e fim ainda em outras expressoes: v. g. decemviri legibus

I
- scribendis.

j

Obs. — E de notar em particular esse com o gerundivo no sen-

jl

ti'do de: «©star no caso de». Tambem se diz do mesmo modo com o
.gerundio: v. g. esse solvendo, estar no caso de pagar, poder pagar.

& a~
351. ablaHvo do gerundio ou do gerundivo empreg

-se ora como ablativo de ineio, ora regido das preposicoes in,

ah, de, ex : v. g. Homines ad deos nulla re propius accedunt
quam salutem hominibus dando (Cic). Summa voluptas ex
discendo capitur' (id.).

Versao da preposi?ao sem:

Obs. — Como a preposicao sine nunca se empraga com o ge--
:rumdio, pode o prdncipiainte notar neste lugar os difersntes modos
de vertar em latim a preposicao portuguesa «sem», quaindo rege um
Infiinttivo ou oracao infinitiva ou uma oracao introduzida pela com-
juncao <cque». O que nao acomtece simuiitaneamiante, pole ser ex-
priesso palo participio preseinte com uma negacao: Miserum est, nihil
profieientem angi (Cic).

Falando-se de uma coisa que precedentainante nao accntece ou
nao aeonteceu, poe-se o participio penfaito, ou so (§ 357) ou na forma
de ablativo absoiuto (§ 358): v. g. Romani non rogati Grcecis auxi-
liuni ofjerunt OLwJ. Consul ,non exspectato a-uxilio colleges, pugnam
•eommittit.

Uima conidicao previa exiprime-se com -?iisi: v. g. Hcec dijudicari
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non possunt, nisi ante causam cognoverimus (as vezes .: hcec diju-
dioafe non possumus nisi melius de causa edooti, ou: nisi causa ante
cognita).

Falando die uma oonsequencia necessaria ou de uma circuns-
taneia que acompanha. necessariiamenite, eimprega-se, depois de ora-
coes negatiwas, ut non ou quin, e •taimibem qui non: v. g. Ruere ilia
non possunt, ut hcec non eod&m labefacta motu concidant (Ciic;
Nihil ab illis tentatur, de quo non ante mecum deliberent.

Em cartas c-asos .uma Igacao copulativa polde taimibem dar o mes-
mo sen'tido: v. g. Fieri potest, ut recte quis sentiat, et id, quod sentit,
polite eloqui non possit (semi poder expiimir os seus pensaimentos.
com eleganeia).

Quando, preoedendo oiracao negativa, equivale a «antes de», tra-
duz-se por prius ou ante, quaim: v. g. Nisi ejus adventus appropin-
quasset, non prius Thebani Sparta abscessissent,

:
quam captam in-

cendio delessent (nao teriam deixado Esparta sem a terem tornado,
e incendiado; Corn..).

352. geniHvo do gerundio oudo gerundivo empre-
ga-se como genitivo objectivo com substantivos e adjeetivos

(§ 227 e 232); demais ja com substantivos que designam uma
qualidade que se inanifesta em uma accao, ja como genitivo
deiinitivo (§ 230): v. g. Cum spe vincendi abjecisti etiam
pugnandi cupiditatem (Cie.). Principes civitatis non tarn sui
conservandi quam tuorum consiliorum reprimendoritm causa
Roma profugerunt (id.; em lugar de se conservandi poe-se,
quando ae emprega o gerundivo, o genitivo sui a parte neu-
tra, segundo o § 240, b, quer se seja singular, quer plural).
v. g. Neuter sui protegendi corporis memor erat (Liv.). — Ar-
rogantia respondendi (em responder)— Triste est nomen ipsum
carendi (a palavra «nao ter» ; Cie.).

iObs. 1 — Una ou outre substantive, que se polde coristruir com
o genitivo do gemindio, pode taimbetm, unido a est, tomar a signifj-
cacab de uma expressao impessoal (falando de uma vontade, mdlina-
cao, etc.), dapois da qual se poe o infinitivo (§ 3124). Assim diz-se :

Tempus est abire (mas: tempus committendi prcelii, tempo conve-
nience de comecar o cambate) ; consilium est (o meu piano e, .= de-
crevi)^ exitum expectare. Igualmieote ernprega-se consilium capio, de
ordinario com o infini>tivo: Galli consilium ceperunt ex oppido pro-
fugere (Oes.).

Obs. 2— O genitivo de urn substanitivo e de urn gerundivo jun-
ta-se as vezes ao venbo sum, para designar «o para que uma coisa
ser>ve» : v. g. Regiura irmperium initio conservandce libertatis atque.
imgendce rei publiccs fuerat (Sal.).

a) Conjugacao perifrastica passiva

353. O gerundio (de verbos transitivos) designa adjectivamente
uma coisa que deve ser feata: Vir minime contemnendus. Por isso,
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ligado ao veat>o sum em tddos os tempos do iaidicatlvo, camjuutivo
-e

.infinitive, exprime que umia certa accao tarn de ser praticada (deve
ser praticada, e decoroso, a rtecessario, que seja praticada. E o que
.se ctoaim-a linguagem perijrastica passiva (v. 5 95-b.j. O nom-e cla pes-
soa, que tern de praiticar a. aiacao, poe-se era- dativo (§ 95-ods. 4.a e s

.11915)
: v. 'g.Ager oolendus est (ha mister ser oultivado) tit fruges jerat

Credo rem aliter nobis instituendam (subent. esse). Prcevideo multas
tibi molestias exhauriendas fore (que h-as-d'e ter de passar por muitos
incomodos)

.

Obs. — Depois de negacao e particul-anm-ent-e depois de vix oassa
as vezes a ter .a significa:cao de: «que se pode fazer». Vix credendum
erat Omal se podia acreditar, custava a acreditar; Cesj.

354. Dos vertoos intrainsit-ivos (que alias aao tern gerundive)
emiprega-se a forma neutra deisfce gerundio com est (sit, esse, et-cj
ooimo expresisao impessoal (analoga a ventum est; § 165, cj, oara de-
signar que a accao tern de ser praticada. Pode juntar-se-lhe tanto o
,nome da pessoa, que tern de pratiear a accao, em dative, como.tam-
bem o caso Odat., abl. gen.) regido pelo verbo: v. g. Proficiscendimi
mihi erat (eu tinha de paitir) Mo ipso die. Obtemperandurti est le-

gibus.

Obs. — -Sob-re o gerundive de utor, jruor, functor, potior, v 5 210
obs. 2.

.'
'

355. gerundive junta-se ao complemento direeto, e
-na passiva ao sujeito, de certos verbos que sigmficam «dar,
entregar, deixar, tomar, reeeber» (do, mando, trado, impono,
relinquo, propono, accipio, suscipio, etc.), para exprimir, como
rim da accao, que uma coisa ha-de aeoriteeer ao complemento
-directo ou ao sujeito: v. g. Antigonus Eumenem morluum
propinquih sepeliendum (para ser sepultado) tradidit (Corn.).

Loco (conduco) opus faciendum, dou (tomo) de empreitada a
execucao de urn trabalho. Igualmente com euro, faeo exe-
-cutar uma coisa, atento a que uma coisa se faea : Cwsar
jpontem in Ardri faciendum curat. (Ces.).

CAP1TTJLQ VIH

356. parlicipio designa (adjectivamente) uma pessoa
-ou coisa como sendo o ser em que certa accao, certa paixao
ou certo estado. on se yeriiica actualmente ou se verificoa

-ou ha-de 'verificar-se. Os participios activos (portanto tarn-

bem o partieipio perfeito dos depoentes) regem o caso do
verbo a que perteneem, e podem juiatar-se-lhes outras- deter-
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minacoes eomo no predieado de uina oracao : v. g. Venit

ad me Gajus querens miserabiliter de injuria sibi a fratre

suo illata..

357. Os parricipios juntam-se a maneira de apostos a

nma palavra substantiva de uma oracao, para designar uma
accao que se liga a accao principal, determinando-se com
eles nao so o tempo da accao principal, senao tambem eertas

eircunstancias da mesma accao, tais eomo ocasido, motivo,

contraste, condicao, (fim).

Os parficfpios podem juntar-se deste modo nao so ao
sujeito da oracao (que e o caso mais freqiiente), senao tam-
bem aos outros membros dela : v. g. Risus scape ita repente

erumjrlt, id eum cupientes (ainda que o desejemos) tenere

nequeamus (Cic). Dionysius tyrannus ' Syracusis expulsus
(depois de expulso) Oorinthi pueros docebat (id.). Magna pars
hominum est, quce navigatura (estando para embarcar) de tern-

.

p estate non cogitat (Sen.).

Obs. 1— Dois factos coaitemporaueos on que se seguem an ao
outro, dos quais um e em latim designado por urn participio, em por-
tugues sao muitas vezes ligados pela. ccinjuneao «e»: v. g. T. Manlius
Torquatus Galium, cum quo provocatus vnanum conseruit, in cons-
pectu cluoruvi exercituum cossum torque spoliavit (Liv., = cecidit et
spoliavit). Lupus agnum correptum lacerat. Hostis urbem captam
expugnavit.

Obs. 2 — Em latim tambem uma oracao relativa ou inteiTOga-
tiva pode ser expressa em forma de, participio, jumtando-ise ao su-
jeito ou ao ecmryplemento directo de uma oracao (raras vezes a outra
palavra) um participio que ,reja um prooome »elatwo ou iruteiroga-
tivo ou seja determinado por ele: v. g. Insidebat in ment-e Phidice
species pulchritudinis eximia qucsdam, quam intuens (com os olhos
na qua!) ad illius similitudinem art-em eUmanum dirigebat (Cic).
Cogitate, quantis laboribus fundatum imperium una nox pcene delerit.

(id.). Em portugues o participio tern por via de regra de ser traduzido
por uma oracao a parte.

Obs. 3—Em lugar de uma oracao subordiaiada completa, liga-se

as vezes urn participio a uma oracao negativa pela partioula nisi,

para exprimir uma excepcao ou condicao negativa: v. g. Non meher-
cule mihi, nisi admonito, venisset in mentein (= nisi admonitus es-

sem; Cic). • '

Do mesmo modo encointra-se as vezes (nao hos escritores mais
antigos) um participio ligado por -quamquam, quamvis, ou por quasi,
tanquam, velut, ou por non ante (prius) quam, para dssignar oposi-
cao, cornparacao ou tqmpo: v. g. Ccesarem milites, quamvis' recusan-
tem, ultro in Africam sunt secuti (Suet.)

.
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fij Conjugaceo perifrasfica acHva

Obs. 4 — Nos autores mais antigos o panticipio futuro de ordi-
nario so se emeontra ligado ao vertoo sum, para exprimir certas re-
lacoes temporals (futwrus taimibem como pure ad.jeotivo) . Nos auto-
res posteriores expriime, coraio os denials participios, circunstancias
e referencias ora no sentiido de: se, como, quando, ora (as mais das
vezes) para inidioar uma intencdo, um desejo, uma vista : v. g. Per-
seus, unde profectus erat, rediit, belli casum de integro tenta-
turus (Liv.).

Cam os tempos do venbo sum e o participio futuro forma-se a
linguagem perifrdstica activa, para designar a (dntencao e disposicao.
de praticar a aocao». Pugnaturus sum, vou combater, v. § 95-aJ

358. a) parHapio do presenfe e do perfeito tambem
se emprega como determinaeao adjeetiva de um substantivo
equivalendo a uma perifrase relativa : v. g. Ordo est recta
qucedam collocatio, prioribus sequentia anne'ctens (que prende*
Quint.).

Um pai'ticipio pode tambem empregar-se de per si subs-
tantivamente. em lugar de uma perifrase com o pronome re-

lativo : dormiens= is, qui dormit. Todavia isto so se faz,

quando nada ha que de lugar a que se tenha o participio por
uma designacao de cireunstancia, -e as mais das vezes no
plural, raro no nominativo ou aeusativo do singular (ef. §
244, a) : v. g. Uno et eodem temvoris puncto nati (pessoas
nascidas — dissimiles et naturas et vitas habent (Cic).

b) Com o participio do presente ou do perfeito muitas vezes de-'
signa-se cenba qualidatie ou esbado em geral, de maneira que o par-
ticipio toma inteiraanenibe a natureza de adjeictivo, v g. Domus ornatu.
Animalia alia rationis expertia sunt, alia ratione utentia (Cic). Mui-
tos participios podem neste caso receiber grans de comparacao (49),

e o participio do presente dos verbos transitivos rege entao as mais
das vezes genitive em lugar de aeusativo (S 2$2, a). .

359. A's vezes com o emprego de um substantivo aeom-
panbado do participio perfeito designa-se nao a propria pes-

soa ou eoisa em eerto estado, mas a aecao realizada nela (o

mesmo se da com o gerundivo, sobretudo em genitive, com
a diferenca, que nao designa a aecao como consumada): v. g\

L. Tarquinius missum se dicebat qui Catilinai nuntiaret, ne

eum Lentulus et Cethegus deprehensi terrerent (que nao o ate-

morizasse a prisao de Lentulo '• e Cetego ; Sal). Ante Capito-
lium incensum (antes do ineendio do Capito.lio : Liv.).
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* Obs. ./-*-- Os partieipios (preseitle, pcrfeito, fidit.ro) sao adjectives
verbais e regem os mesmos c.asos que os verhos a que pertencem, ou
cquivalem a substantivos, v. g. pugnantes, os combafentes : gestct, os
feitos. V. g. Ave, Cmsar, rnorifuri i.e xaliUaul.

Obs. 2— Os partieipios, presenfe e perfeifo, substituem muitas
vezes as oracoes causals, c-oncessivas, aondicionais, temporals, quer sejam
dependentes (tambem ehamados partieipios eonjuntos), quer sejam abso-
Jidos. v. g. Plato wribens (— cum scriberef) martinis est: Christus, re-
go ante Tiber io, martints est.

ParHcipio {ou ablaMvo) absolute

360. Urn parHcfpio, ligado a urn sujeito e posto em
ablativo, a eoneordar com um substantive^ no mesmo caso,
e a exprimir as eircunstancias de tempo, causa, condigao,
coneessao, modo, tendo sujeito proprio, diferente do sujeito
da oracao principal, emprega-se eomo ablaHvo absofuf© do
modo exposto no § 222. Ao participio juntam-se determina-
coes pela mesma forma que se podem eneontrar Das oracoes
eujas vezes fazem estes ablativos: v. g. Arehilochus fuit (vi-

veu) Romulo regnante (Cic). Perditis rebus omnibus, tamen
ipsa virtus se sustentare 'potest (id.).

Os ablativos absolutos podem ser formados :

I) com. o parfic. presenfe (activo) II) com o parHc. perf. (passivo)

Y. g. Caisare inferfecfo
Cum (Jassar Interfleeretur
(ii hi » interfactus esset.

Postquaiu » » est

V. g. TIberlo regnsnfe
Cum 1 ibei l IIS regnaret
Cum » rff/navissel

Postquaiu » regnavit
Dttm » regnabal
Quam.qu.am )> »

III) Com ossubsfentivos que desi-

gnam : agenle, idade, oficto, dtgnl-
dade, e com substan tiros verbais.

Y. g. Jiannibale duce
wfi'puerulo

Deo adjufore.

IV) Com os adjecHvos: vtuus,
pfeiius, invitus, Inscius, serenus.
ignarus. eonsolus, propilius.

\ . g. Minerva invifa

Hannibale vivo
(oesa-re inscio.

Obs. 1 — Os ablativos absolutos de ordinario nao se empregam,
quando a pessoa ou coisa, que neles. seria o sujeito, se encontra na
oracao principal como sujeito ou comipleimento direct© ou objeeto de
refereneia, porque entao o participio jumta-se ao sujeito ou ao comple-
mento, pondo-se no mesmo caso: v. g. Hosti cedenti instandum est
(e nao hosts cedente, ei instandum est).

Obs. 2-r-Os ablativos absolutosipodesaa. as vezes, precedendo ne-
gacao, ser ligaidos por nisi, para designar uma excepcao: v. g. Nihil
prcecepta atque artes valent, nisi adjuvawte natufa (Quint.).. Igual-

15
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menite ligiaim-se aUativos absolwtos por meio de quamquam, quamvis

ou de gitcsz, tamquam, velut, ou de ?io?i ante fprrasj quam. Todavia

nos escritores mais aintigos esta praitiea. e rara e quasi que so se em-

oantra com quasi.

05S _. 3 _ os ablativos absolutos formados com o participio fu-

turo sao'ra-ros e nao se encontram nos escritores mais antigos (cf.

§ 357, obs. 4).

.361, As vezes emprega-se como ablativo absoluto o ablativo de

uim participio perfeito so, seguido de uma omcao infirativa, interroga-

tiva ou introduzsida por ut. (Bnioootrajm-sie assim, em particular, au-

dito, cognito, comperto, intelleeto, nuntiato, edicto, permisso, e as

vozes um ou outro mais) . v. g. Alexander, awdito (temldo ouvido dizer)

,

Barium movisse ah Ecbatanis, lugientem insequi pergit (Our.).

Obs. — No ablativo absoluto pode omitir-se e sub.entender-se o

sujeito ciuando e um .prooome indefinido ou demoinstratrvo a que cor-

respond© um relativo: vjg. additur dolus, missis, end magnam vim

lignorum ardentem in jlumen conjicerent (Liv.).

362. a) participio designa o tempo em relaeao ao

verbo principal da oracao, de modo que, quando este e per-

feito, o participio presente tern a significacao do imperfeito,

o participio perfeito a do m.-q.-peffeito e o participio future

a do futuro perfeito, ponto que tambem cumpre notar para

a designacao do tempo nas oracoes subordinadas a um par-

ticipio.

b). Nao e raro juntar-se ao sujeito o participio perfeito dos ver-

bbs depoeinltes e sami-dapoeaites, em lugar do participio preseote, para

indicar o motivo, a ocasiao, o rnodo: v. g. Fatebor me inadolescentia,

diffisum ingenio meo, qucesisse adjumenta doctrines (Cic).

Obs. — 33m aaguius escritores encontram-se as vezes eiblativos

absolutos com o participio perfeito, falaodd-se de uma circunstancia

que nao precedeu, mas acomparmiou ou se seguiu a accao principal

:

v. g. Tarquinius moritur, uxore gravida relicta (deixaaido...; Liv.).

CAPITULO IX

C©©rdena?I© e subordinates© das ©racSes^e empires©
das parfiewlas assadas pairs esse fim

Coordenacao das oracoes (v. i? 145 — I)

363. A coordenacao das oracoes designa-se por" meio

das eonjuncoes copulativas, disjuntivas, adversatvoas, con-

clusivas e clemonstralivas ccmsais.

364. a) As conjuncoes copulatives sao": et, que (que
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se liga e pospoe a uma palavra), ac (que so vai antes de

eonsoante) ou clique, e; nee, neque, nem, e nao.

Da-se realee aos dois membros de uma ligacao com et

— el, em vez do que empregam alguns eseritores em certos

easos que— et, que — que.

Obs. — Et — et, quanldo nao liga oraeSes, traduz-se exactaimeanto

por tanto (ou: assim) — como . Quamdo liga oracoes, pode as vezes

traduzir-se por: por <um Icodo— -por outrb lado; mas na maior parte

dos casus tamo's de supriimir em portugues o primeiro et. (Acerea de

cum — turn, v. § 293, obs. 3)

.

b) As disjunHvas sao : aut, vet, ve (que se liga e pospoe

-a uma palavra), sive, ou.

c) As adversaHvas sao : seel, autem, venom (vero, cete-

rum}, at, mas, porem, ora. (Autem e vero nunea vao no

rosto da oracao).

d) 'As conciusivas sao: ergo, igitur, ilaqioe, eo, ideo,

idcireo, quocirca, qioare
f
quamobrem.

e) As demonslralivas causais sao : nam, namque, enim,

etenim, quvppe, nempe.

365. Subordinacao das oracoes (v. § 145—11). ,

Sabre as oracoes substcnitivas (inbegrantes), v. §§ 307-3)111,33:0-338;

sobre as conjuncoes coiisecutivas e finals, § 290; sobrg as causais, S

292 e 293!; sobre as temporals, § 293-295.

Obs. 1 — Por abreviamento de expnessao emprega-se as vezes

iinna oracao final, sigrnifieaodo nao o fun da aocao meneianada na
oracao principal, mas ofim para que o facto se menciona: v. g. Sene-

ctus est natura loquacior, ne ab omnibus earn vitils vldear vindicare

(=iddgo isto, para que nao pareca— ; Oie.) . Abiwiaeao analoga

©noontra-se as vezes com si, quoniam, quandoquidem.

Obs. 2 — As oracoes consecvMvas tern as vezes de traduzir-se pelo

nosso participio do presente, v. g. ceteri ita fugerunt ut multa de suis

rebus secum asportarent (os mais fugiram levando— ; Cic).

366. a) O senti&o da conjuncdo conditional <isi», se, determi-

na-se mais nas expressoes si modo, se e que; si quldem, se e que (as

vezes quasi com valor causal: pots que); si maxime, por muito que;

si forte, se porventura; si jam, ora se; ltd si, uma vez que.

Obs. — Para designar que uma coisa nao e comsequeincia de uma
condicao ou eircunstancia, p6e-se a negacao antes da oracao condi-

•cional: v. g. Non, si Opimium defendlstl, Carbo, Idclrco te isti bonum
clvem putabunt (Cic). (Non, si—, idcireo non, de — nao se segue

que nao — )

.

b) Em lugar de si enaprega-se sin (e sin autem, sin vero) na

acepcao de: mas se, porem se. Em lugar de vel si, «ou se», po'depor-ss

sive: Postulo sive cequum est, oro (Ter.).
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Sive... sive, repetido, tendo uma oracao principal comum, signi-
fica quer— quer. Mas sive... sive usa-se tambem nos membros °dos
dilemas, v. g. Sive enim ad sapientiam perveniri potest, non parancla
solum ea, sed fruenda etiam est; sive hoc difficile est' tamen nullun
est modus investigandi veri (com efeito, se se node chegar a sabedo-
ria, 6 n'ecessario —

_;
se e dificil, nao se pode contudo, parar— ; com

efeito, ou se pade chegar a sabedoria, ou e dificil ;' no primeiro caso.
etc. ;. Cic.)".

c) Uma eondicao negativa designa-se torn nisi, «se nao.
exeepto se, a nao ser que». (Ni no latim arcaico, e por
vezes em ou-tros casos. Em lugar de nisi encontra-se as vezes
nisi si, exeepto se). Contudo emprega-se si non, quando-
non se liga ao yerbo seguinte formando uma ideia negativa,
a que se quere dar'realee, opondo-a a ideia afirmativa: v.

g. Aequitas tollitur omnis, si habere suum cuique non licet

(Cic).

Na aeapcao de; «se nao = quando nao seja», nunca se emprega
nisi mas si non, e tamtoem si minus, esta expressao as mais das ve-
zes, quando nao ha verbo especial, v. g. Hoc, si minus verbis,, re con-
fiteri cogitur (id.). «Se nao», sem verbo, em oposicao ao que se diz
antes, exprime-se com si (sin) minus, mais raras vezes com si non:
v. g. Si id assecutus sum, gaudeo: sin inputs, hoc me tamen consolor.
quod posthac nos vises (Cic).

Obs. — D.epois de uma oracao negativa (ou de uma oracao em
que esteja siginificada uma negacao) junta-se uma excepcao por
meio de nisi (nisi tamen), «tao s6mente»: v. g. De re nihil'possum
judicare; nisi illud mihi persuadeo, te, talem virum, nihil temere
fecisse (Cic).

367. As conjuncoes concessivas sao: quamvis, licet, quamquam,
etsi, tametsi (tamenetsi) etiamsi, oiidinariamcnte seguidas de tamen'
quando a oracao coneessiva precede (v. § 296 e as obs.) (Sobre ut,
v. § 290; sobre cum, § 293, obs. 3.). Destas conjuncoes, quamquavi,
etsi, tametsi (a maxima parte das vezes quamquam), tambem servem
para ligar ao que precede, de um mode independente e como oracao
principal, com o verbo indioativo, uma- observacao restritiva "ou
rectificacao (todavia, mas, e contudo): Quamquam quid loquor ?

(Cic).
'

-

Obs. — Os autores posteriores ligam particulas concessivas, sem
verbo proprio, nao so a participios (v, cap. VIII) senao taimbem a
adjectivos e a outras determinacoes secunidarias de uma oracao. Nos
autores mais antigos encontra-se unicamenite quamvis, com um adjec-
tive, na aeapcao de: «por mais— que seja (f6s'se)», v. g. Si hoc onere
carerem, quamvis parvis Italics latebris contentus essem (Cic..).

368. Ha duas espeeies de conjuncoes cornparah'vas.

. a) Designam semelhanca («assim. como, bam como») as parti-
culas' Mi, Mii fut-ita, item, sic, <cassim ,como— assim»), sicut, velut,
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(ceu na poesiae nos prosadores posteriorss), tanquam («e tambem:
como se»), g««si («ooimo se») ; na comparacao deduas oracoes em-
prega-se tambem quemadmodum Oraras vezes quomodo). (Prout, na
proporcao que, pro eo ut, pro eo quantum).

Obs. 2— Soibre as oracoes comparativas hipoteticas v. § 284.

Obs. 2— :No!fce-se o modo de dizer: Ajunt hominem, ut erat fu-
riosus, respondisse, etc. (com o adjective na oracao camparativa:
«'furioso coimo es<bava»; e nao: hominem furiosum, ut erat; Cic).

h) As conjuncoes quam e ac, atque, apenas ligam os
termos da comparacao. Quam poe-se depois de tarn (tao—
como) e depois dos eomparativos e palavras de signifieacao
comparativa, como ante, post, supra, malo, prmstat. (Dimi-
dius, multiplex, quam).

Ac emprega-se na acepcao de: «como, do que», com
adjectivos e adverbios que designam semelhanca ou desse-
melhanca, igualdade ou desigualdade, a saber : similis, dis-
similis, similiter, par, pariter, ceque, juxta, perinde ou pro-
inde, contrarius, contra, alius, aliter, secies, pro eo (na razao
de), e, as vezes, depois de idem, talis, totid'em, em lugar de
qui,^ qualis,

^

quot (§ 265) ; e tambem ligado a si, (perinde,
similis, similiter, pariter, juxta, idem ac si, como se) : v. g.
Amicos jcque ac femetipsum dllujere oportet. JSua cllxi secus
ac seniiebam (Cic.).

Obs. — JEque, juxta, provide, contra, secus tambem sao seguidos
de quam. A alius, aliter pode ligar-se quam, quando a oracao, em que
estas palavras se acham, e negativa ou interrogativa com sentido ne-
gative; em alguns escritores- encontra-se as vezes esta pratica ainda
fora deste caso. Por nihil (quid) aliuctquam, diz-se muibas vezes nihil
{quid) aliud nisi.

Oracoes relafivas

369. Uma oracao relaHva, que se prende ao pensa-
mento precedente, pode tornar-se novamente oracao subor-
dinada para uma oracao demonstrativa, que veni* depois, a
qual por esta forma se liga tambem ao pensamento prece-
dente : v. g. Is fueram, cui cum licerel majores ex otio fructus
f.apere auam ceteris, -non dubitaverim me gravissimis tempes-
tatibus obvium ferre (=- qui, cum mihi liceret —

, non dubi-
taverim: e assim ha-de ser traduzido em portugues ; Cic).

370. Para exprimir que um enunciado quadra com a qualidade
da pessoa ou coisa mencionada ou e cons&quencia dessa qualidade,
mtereala-se ou anttepoe-se uma oracao relativa, na qual se cotooa a
denominacao da qualidade, juntandb-se-lh-e o

Wffi*&^n*TXrr*7^—.
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201) e ai se emprega oomo sujeito do verbo sum ou.se refers co-no

Sii«o ou aUcSivo de aualidade a pessoa ou coisa de que se fala:

f7 Spero quce tua prwdentia et terwpercmtia est, te jam, ut volu-

mes vivere (da tua prudenicia espero que-; Cic). Qua es prudentia,S te /ugief (penetrants como es; Cic.)." As vezes emprega-se quan-

tws do mesmo modo.

371 Quando em portugues urn sujeito e qualificado pslo verbo

ser e um supertativo ou ordinal aeompanhados de uma oracao rela-

tiva em latim emprega-se uma so oracao, .juntando em aposicao o

superlative ou o otfdtaal: v. g. Primum omnium Sejum vidimus (o pn-

meiro que vimos, foi Sejo). Ccesar explorat, quo commodissimo itinere

vallem transite possit (qual seja o. caminho mais comedo por onde,

etc., Cos.).

372- Os latinos empregavam freqiientemente o pronome

relaHvo como demonstraHvo, para continual- o discurso em

nova oracao, de modo que qui esta por is, mas ao mesmo

tempo une a oracao ao que precede, quasi eomo et is (ele,

ora ele). (Por isso nunca se emprega, quando se poe et ou

outra particula de transicao.

Isto todavia so pode fazer-se, quando no pronome nao

reside enfase alguma. Este qui pode tambem eolocar-se em

uma oracao eircunstancial. que preceda a subordinate, v.

»•. qui cum (= et cum is). Do mesmo modo se empregam as

particulas relativas : quare, quamobrem, quapropter, quocirca,

v. o-. Postremo insidias vital hujusce Sex. Rosea, parare

cceperunt : quod hie simulatque sensit, de amicorum sententta

Rornam confugit (ora ele, tanto que percebeu is to
;
Cic;).

373. Quod anbepoe-se as vezes a" uma conjuncao subordinatrva

que comeca operiodo, para indiear a conexao do pensamento com o

one se disse preoedentemsnte, sobretudo a si e nisi (quod si, e se,

ora se mas se, quod nisi), mas tarribem a etsi, quia, quoniam e a

wtinam- v g: Coluntur tyranni dumtaxat ad tempus; quod si forte

ceciderunt, turn intellegitur ,
quam fuerint mopes amicorum CCic).

Oracoes inferrogaHvas

374. Uma oracao interrogaMva direcfa, em que a 111-

terrogacao nao e assinalada por um pronome ou advMno-

.interrogativo, pode deixar de ter particula interrogation,

quando se faz a pregunta com uma expressao de duvida ou

admiracao, esperando~se para uma pregunta aflrmativa uma

resposta negativa e para uma pregunta negativa uma res-

po.ta aflrmativa: v. g. Rogas ? (tu pregunta-lo ? Che). Qmrf?

non sciunt ipsi viam, domuin qua redeant? (Per.).
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Uma oraeao interrogativa subordinada simples (i. e, nao

disjuntiva) deve sempre ser designada por uma particula

interrogativa. (V. ESQUEMA das pag. 228 e 229)

Particulas interrogalivas

375. As particulas, que designam uma interrogacao

simples, sao : ne (que se pospoe e liga uma palavra), num.

(numne, numnam* numquid, ecquid), e, eom negaeao, nonne,

«V (se).

a) Ne designa uma interrogacao em geral, sem nenhxima signi-

ficacao acesSoria' afinmativa ou negativa. Tddaivia, unida ao venbo

nas interrogacoes directas, as vezes iodioa atfirmacao, vindo a ter

quasi o mesmo seiitido que nonne: v. g. Videmusne toiao vemos nds),

ut pueri ne verberibus quidem a contemplandis rebus deterreantur ?

(Cic).

b) Num, am interrogacoes directas, designa quasi sempre que

se eapera a negacao da pregunta (porventura) ; em oracoes sutooHdi-

' madias, indica apeoas a iofcerrogacao em geral (se). V. g. Num facti

> Pamphilum piget ? num ejus color pudoris signum usquam indicat ?

(Ter.)'. Legati speculari jussi sunt, num sollicitati animi sociorum a

rege Perseo essent (Liv.). A expressao inferrogativa reforea-se com
a adicao de ne ou quid. Ecquid taimfo'sm se, emprega do mesimo moido

que numquid.

c) Nonne designa uma pregunta para a quail se espera resposita

afirmativa: Quid? cants nonne similis lupo ? (Cic).

d) Si acha-se as vezes em oracoes interrogativas dependentes
na acepcao de «se». Tofdavia este' emprego e raro na pr'osa, excepto

com exspecto e com os vertoos que designam tentativa (experior, tento,

conor), porque ai e a pratica ordmaria. Por este motivo si (si jorte)

emprega-se, aiiida seom ser precedido expressamente de um destes

verfoos, seguido do conjuntivo de possum (volo), para designar uma
tentativa (;=a ver se por Ventura: v. g. Hastes circumfmvduntur ex

omnibus partibus, si quern aditum reperire possint (Oes.).

376. Em uma inferrogacao disjunMvs o primeiro mem-
bro e designado por utrum ou ne ; eontudo pode tambem
(mormente nas antiteses breves e claras) omitir-se a particula

interrogativa. segundo membro e os restantes sao desi-

gnados por an {anne), ou por ne (particularmente nas inter-

rogacoes subordinadas, em que o primeiro membro nao leva

designacao interrogativa). «0u nao» diz se annon ou necne.

V. g. Utrum hoc tu parum meministi, an ego nan satis intellexi,

an mutasti sententiam ? (Oes.). Vosne L. Domitium, an vos L. Do-
mitius deseruit ? (Oes.). Deliberatur de Avarico, incendi placer et an
defendi (Ces.). Nihil interesse puiani, valeamus cegrine simus o es-

taranos de saude ou doentes; Cic). Sunt hcec tua verba necne ? (id J.

Dicamne huic an non dicam ? (Ter.).
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377. An tambam se usa naquelas interrogacoes simples que se

ligam ao que foi dito pr-ecedenteimente, quando se pregunta mlias o

que ha^de ser» (mo caso de haver alguma eoisa que objeotar ao que

preeedentemetnte se di-sse), ou «entao o que deve ser» (no caso de sev

confirmado um pemsamemto eointido no que precedeaiternsinte se dis-

.se), ou quando a uma pregunta a propria pessoa junta, em forma
de nova interrogacao, a resposta ou uma c-amjeotura relativa a pre-

gunta :

V. g. Quasi non necesse sit, quidquid isto modo pronunties,

id aut esse aut non esse. An tu dialecticis ne imbutus quidem es ?

(porventura tu de dialectica nam sequer os el-smen-tos vaprendeste ?

-Oic.). Sed ad hcec, nisi molestum est, habeo, quce velim. An me, in-

quara, nisi te audire vellem, censes hcec dicturum fuisse ? (emtao tu

ores que— ?pois tu ores que— ?id.) . Quid ais ? an venit Pamphilus ?

(que dlzes ? Panfito veio ? Ter.). Quando autem ista vis evanuit ?

an postquam homines minus creduli esse cceperunt ? (nao seria des-

de que— ? CicJ.

A significacao de an e reforcada com veto. Em outras interroga-

coes simples an nao e empregado a nao ser pelos esoritores posterio-

res e pelos poebas, em interrogacoes ind-ire-ctas.

' Cumpre todavia exceptuar o emprego de an no sentido de «se

porvanbura, se porventura nao» (inelinando para a afii'macao), depois

de haicd scio; nescio, duoito, dubiuiu est, e as vezes depois de outras
expressoes que design-am imcerteza (delibero, hcesito): v. .g. Aristo-

telem e'xcepto Platone haud scio an recte dixerim principem philo-

sophoru,m (Cic). Dubito an Venusiam tendam et ibi exspectem de
Isgionibus (nao sei se va para — id.).

Deste moido as loeucoes haud scio an, nescio an tamam a signi-

ficacao de «'talvez», e haud scio an nemo a de «talvez ninguem» : v. g.

Contigit tibi, quod haud scio an nemini (Cic.) . Nos autores posteiiores
oc-orre nescio an signifieando tambem simplesmente : «nao sei se»,

sem inclinar para a afirmativa.

378. Uma resposta afirmativa costuma dar-se com etiam, ita

«sim», ou (quando se da a certeza) com vero (rax-as vezes' verum)
«sim, certamemte», sane (sane quidem) ^«sim deveras, pois nao», ou
simplesmeiiibe earn o venbo com que a pregunta foi feita, ao qual se

pdde jumtar vero (credisne ? credo; credo vero) ou com vero e um
promome que desigrae o sujeito "a que se refere a interrogacao (ego

vero).

Uima resposta negativa expriime-se per meio de non «nao», mi-
nime <^por modo nemhum» -(e, asseguraindo, minime vero, «certam3mte
que nao».

Uima resposta rectificativa «nao,' pel-o contrario, ' antes, aimda
mais», design-a-<s-e com immo (immo vero).

ParHiCisfas negatives

379- A palavra usual que serve para negar e non. Haud
primitivamente desigaa a negacao de : um modo um tanto
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menos positivo ; eontudo muitas vezes nao lia diferenea sen-

sivel na signifieacao ; mas na boa prosa haud ordinariamente
nao se emprega com verbos (exeepto na frase haud scio an),

mas so com adjectivos e adverbios (v. g. haud mediocris,

haud spernendus, hated procul, haud dubie). (Vix, apenas
mal, quasi nao).

Obs. 1 —-Quaindo a negacao se opoe a uma afirimacao, nem com.
adverbios se emprega haud; so pode dizer-se: non tarn — quam, non
modo— sed, non quo — sed.

Obs. 2 —'fEntre haudquaquam, neuliquam (as .ma-is das vezes
poetioo) e nequdquam Ode nenhum modo) ha a mesma diferenea que
entre haud e non.

Obs. 3 — Non ligado a urn verbo significa muitas vezes «deixo
de». Dai a expressao non possum com non e urn inJinrtivo: «nao pos-
so deix-ar de» (= facere non possum, quin). Tuum consilium nemo
potest non maxime laudare (Cic).

Obs. 4— Em lugar- de non emprega-se as vezes nihil (iiada).
em nenhum respeito, por modo nennurn nada, Nihil necesse est ad
omnes tuas litteras rescribere (Cic.)...

380. A negacao como vontade, desejo ou intento, de-

signate por ne.

Por conseguinte ne emprega-se nas frases optativas e exortacoes
(com o conjunctive (g 286), nas proibicoes' e adv-erteneias (g 321),
quando se diz que se faca uma suposicao (g 287), nas oracoes subs-
tantias depois de verbos que designam operacao, esjorco ou vontade
(§ 307, b e § 310) e nas oracoes finais (g 290; pelo contrario nas ora-
coes consecutivas e nas objectivas, de que se tratou no § 308 e 309.

p5e-se ut non).

Nas oracoes substantivas, depois dos verbos que designam von-
tade e esforoo (g 307, mas nao depois dos que -desigmam uma actividade
que impede, g 310) e nas oracoes finais, em lugar de ne, (*) poe-se
muitas vezes tambem ut-ne: v. g. Trebatio manclavi, ut, si tic eum
velles ad me mittere, ne recusaret (Cic).

Quando em portugues em uma oracao final ou substan-
tia a negacao esta expressa .por um pronome ou adverbio
pronominal negativo «para que ninguem; pedir que nin-

guem»
?
em latim a negacao exprime-se a parte e junta-se-lhe

um pronome ou adverbio afirmativo (ne- qicis,- ne quid, ne

idlus, necubi, nequando) : v. g. Edictum est, ne quis injussu
consults castris egrederetur.

Obs. —-Na acepcao de: ule modo que nao», emprega-se ut ?^^

(uma vez ou putra simplesmente ne), quando se quere dizer: «com

(*) Uma das preguritas dos pontos dos exames de Aptidao a Direito, em
julho de 1942.



'226 GRAMATICA LATINA

esta cautela e restricao», monmente precedemdo ita: v. g. Danda opera

est, ut etiarn singulis consulatur, seel ita, ut ea res aut prosit aut

eerie ne obsit rei publico; (Cic).

381. Ne-quidem (separado pela palavi-a em que reeai a

enfase e que forma o eontraste) signifiea «tambem nao., tao

pouco» : v. g„ Postero die Curius milites in acie collocat
;

ne Varus quidem dubitat copias producere (Ces.). As mais

das vezes signifiea «nem-mesmo, nem ainda» : v. g. Ne ctmi

fratre quidem locutus sum (nem com meu irmao falei).

Obs. — Os autores posteriores empregam nee no mesmo secotido

que ne-quidem.

382. a) Uma negacao junta a uma particula copula-

tiva «e ncio» exprime-se em latim ordinariamente por neque,

nee, : v, g. Ccesar substitit neque Jiostes lacessivit.

Quando em portugues uma particula copulativa e se-

guida de um pronome ou adverbio pronominal negativo «e

ningudm, e nada, e nunca» , emprega-se em latim neque„ e um
pronome ou adverbio afirmativo (neque qtuisquam, quidquam,

ullus, icsqicam, unquam).

Obs. — iContudo as vezes ©miprega-se el non, quando a negacao

se funde <onuma so» ideia coim uma palavra em s'eparado pertencenite

ao que vai dizer-se, coordenando-se o pensamento total conn o que

fpi dito preeedentemeinte : Patior et non moleste fero ('Cic); non
liga-se' imediatamente a- moleste & o pensaimento (total expresso em
fero non moleste uime-se/ a patior) . .

,

Do mesmo imodo diz-se tarnbem et nemo, et nullus, etc., nullus-

que, nihilque, etcv : Dov.ius temere et nullo^ consilio< administratur

(Cic.) . (Et ne —• quidem, ac ne — quidem, ao non modo).

Empcrega~.se em particular ac< non, et non, na acepcaoi de «e nao»
(nas indicacoes rectificativas depots de expressoes condieicinais, in-

terrogativas ou iranicas) : v. g. Quasi vero isti, quos commemoras,
pro'pterea magistratus eeperint, quod triumpharant, et, no?i,. quia

commissi sunt Us magistratus, re bene gesla triwnpharint (Cila.).

(Pelo contrario, quando o que e mex'aoto ou, fatso s& opoe) negaitiva-

memte ao que e exacto ou verdadeiro, o uso ordinario e empregar
?io?? e, <nao ! et' non ou sed. non : v. g. Hcec morum vitia sunt] 'non

senictulis).

b) Neque emprega-se por non, quando uma oracao ne-*

galiva e ligada por enim, tamen, vero (neque enim, porquanto
nao

; neque tamen, eontudonao; neque vero, porem nao
7

- tam-

bem nao, ate nao). Contudo oeorre as vezes non enim, rara-

mente non tamen, com o que se da. mais forca a negacao.
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(Nam-non so quando a negacao se liga estreitamente a

urn a palavra que vem depois. Neque enim — neque e nam

tuque — neque.).

c) A ligacao de dois (ou mais membros negatives designa-se por

neque-neque, (nec-nee, neque-nec, nee neque), «oem-<nem». O segundo

meimteo poide ser reailea&o, adiciomaodo-se vero. A ligacao d'e um mem-
bra affirmative e um negativo designia-se com et-neque, neque-et (mais

raras vezes neque-que) (em portuigues de oridihario suprime-se a parti-

cula copulativa, quamdo vai antes, e traduz-se neque por :
«inao» :

v. g. Intelligitis, Pompejo et animum prcesto fuisse nee consilium

defuisse (Cic.). Homo nee meo judicio stultus es suo valde prudens

(id.).

Obs. — Em lugar de et-neque pode empregar-se et— et 11011,

quando a negacao de et 11011 se fuhde em urna so ideia cam uma pa-

lavra que vem "depois (segundo a, obs. 1) : v. g. Manlius et semper

me coluit diligentissinve et a nostri studiis non abhorret (Cic).

383. Em lugar de et ne e em lugar de aut depois de ne,

emprega-se neve, neu : v. g. Hominem mortuum in urbe ne

sepelito neve urito (Cic.). Opera dabatur, ne quod Us collo-

quium inter se neve quai communicatio consilii esset (Liv.)„

Repetido (como neque-neque), p5e-se neve-neve em pro'ibicoes

(raras vezes) e em oracoes subordinadas, precedendo ut

:

v. g. Peto a te, ut id neve in hoc reo neve in aliis requiras

(Cic).

384. A eoneorreneia de duas negacoes anula a signi-

ficaeao negativa. (Duplex negatio est affirmatio).

Se a particula negativa e posta imediatamente antes de

um termo negativo, flea anulada simplesmente a negacao

geral e retulta uma afirmacao indeterminada ; assim nonnemo,

alguem, nonnullus, algum, nonnihil, alguma coisa, nonnun-

quam, algumas vezes.

f5e
;

pelo contrario, non esta depois de um termo nega-

tivo e pertence ao predieado, resulta uma afirmacao geral;

assim nemo non, nullus non todos (i. e: ninguem deixa de);.

nihil non, tudo ; nunquam non, sempre ; nusquam non, em
toda a parte. (Nec-non, e — tambem.)

Obs. — Duas negaepes nao se destrosm mutuamente :

a) Quaaiido uma oracao prineipia por uma negacao geral e de-

pois se da realee a uma ideia individual por meio de ne quidem ;

bj Quamdo primeiro se p5e uma negacao geral e depois se repete

a negacao distribulivamente em cada memb.ro particular :. v. g. Non
enivi prcetereundum est ne id quidem (Cic J. Nemo nunquam neque

poeta neque orator juit, qui quemquam meliorem quam se piUa-ret

(id.;.
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385. a) Lima gradacao ascendente designa-se por non
modo, non tantum, non solum —- seel etlam, verum etlam, (seel) ,-

e com ' negacao no primeiro membro : non modo (non solum)
non —

•
seel etiam, seel potius, (seel) ; com negacao no segundo ;

non moelo (non solum) — seel ne-quidem, seel vix.

b) Quando ha uma negacao antes de non modo — sed ne-quidem
(sed vix), v. g. nemo non modo, entao non modo toma a significacao
de «nao direi» aplicado a uma coisa que seaia demasiado grands) ;

v. g. Nihil Us Verves non modo de jructu, sed ne de bonis quidem
.suis reliquit (<Cic).

Sm lugar de non modo non (non solum non) — sed ne-quidem
(sed vix) pPde tambem dizer-se siniplesmteinte : non modo (non solum)—sed ne-quidem (sed vix), ..quamdo aambos os m'embros team um predi-
•cativo eoimum e eslte se aoha no segundo membro : v. g. Assentatio
non modo amico, sed ne libero quidem digna est OCic.).

Obs. 1 — Non modo (mas nao non solum) tambem se emprega
.seguido de sed (sed etiam, verum, verum etiam) na acepcao de: «nao
direi, ja nao digo» (non clico, non dicam), quando queremos significar
que o primeiro membro diz mais e que nos ficamos no segundo, que
diz memos : v. g. Quce civitas est in Asia, quce non niodo imperaboris
.aut legati, sed unius tribuni militum animos ac spiritus capere possit ?

OCic.).

Obs. 2 — Quando non modo esta ,depois de uma expressao nega-
tiva, designa a coisa que e negada ainda com mais forca «muito me-
mos, quamto menos;: : v. g. Nullum vieum minimum dicLum, non modo
jactum (Cic).

* ESQUEMA DAS ORAQOES INTEEEOGATIVAS

«) InferrogaHvas directs (§§ 288, 374 a 379)

As oragoes interr,ogativas directas" tern o verbo no indica-

tive e comeeam:

a) por um 'pronoine inlerrorjativo : quis ? ufer ? qualis ? quanfus ?

quot ? quofus ? - •

V. g. Yento quid levius ? fulmeu : quid fulmine ? fania^
Faraa quid ? mutter ; quid mulierc ? nUi.it

!

0) por adverbios interrogalivos : ubi ? unde?qua ?quo ?quando?
•quandiu ? quandudum ? quomodo ? quanfum ? quousque ? cur ?• .

'•) por particulas -interroc/ativas : ne ? num ? nonne ? (nas intoi
- -

rogaeoes simples), e ufrum ? ne ? no primeiro moiubro, e an ? no se-

.gundo, (nas inteiTOgacpes duplas).

Ex. : IHrum id varum est an faixum ?

Verumns id est an faisum ?

Verum- id an ..falsu.ni- est?

OIjn. ;/." Ne, particula interrogativa, encli'tica, junta-se a palavra
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mais important; ; emprega-se quando a respoxta pock: so- alirmaliva
ou iieijativa.

-" Num, emprega-se quando se espera unia resposta negatira.
<:V." Monne,. emprega-se quando sc espera uma resposta a jirmativa,,

{->) Inferrogafivas indirectas (§§ 291. 374 a 879)

As oragoes interrogativas indirectas tern o verbo no con-
funf-ivo e eomecam:

I — pot- pronomes interrogativos : quis, ufer, qualis, quanfus r

quofus, quof, etc.

Y. g. : A te queero quid facias.

II — por adverbios interrogativos: ubi, unde, qua, quo, quando,
quomodo, cur, quanfum, etc.

V. g. : .4 te. queero quo eas.

Ill — por particulas interrogativas : ne, num, nonne (nas oracoes-
simples) e ufrum ou ne no primeiro membro. e an ou ne no segundo
rneinbro (nas oracoes duplas).

ufrum verum an falsi.ua sit.

verumne an falsum sit.

verum an falsum sit.

rerum falsumne sit.

Ubx. I." Kstas oracoes sao suborrlinadas.-ou dependentes dos ver-
bos quo signilicam : preijuntar, sentir, declarar eanalogos.

2." Depois dos verbos expecfo, experior, tempto (tentar. esperar)
empregam-se oracoes interrogativas indirectas introduzidas por si.

* Oracoes dubifafives

As oragoes dubitativas , relacionadas com as interroga-
tivas indirectas, tern o verbo no conjunHvo e eomecam:

I — por an, num, ne, quando a oraeao tiver urn so membro.
II — por ufrum (ne) (omissiveis no primeiro membro), e an (ne),

no segundo membro, quando a oraeao tiver dois membros.

(Jl/s. — Estas oracoes depeiidem dos verbos que signilicam : duiyi-
dar, cstar na diivida, nao saber, estar iveerio.

V. g. : ,-1 te. quCEro

V. g. : DiibUo

Nescio
incertus sum

ufrum hoc sit varum an falsum.
verumne hoc sit an falsum.
hoc venun sit an falsum.
ver inn hoc falsumne sit.

SPiCCAO III — HEGRAS DA COLOCACAO

CAPfTTJLO I

Cofoea^a® das palsvras na ©raes©

386. A colocacao mais simples das palavras (na prosa)
consiste em por primeiro o sujeito com as suas pertencas.
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depo.is o predicado, ficando o verbo ordinariamente no firm,

e o complemento objeetivo e o objecto de referenda ou o

nome predicativo juntamente com as rest-antes determinaeoes

do verbo, no meio ; em geral a palavra regida ou que encerra

uma determinacao secundaria antes da palavra regente

determinada (glorias cupidus, hostes persequi).

Das determinaeoes do predicado coloea-se em primeir

lugar a parte que pelo sentido e fim do diseurso tern maio

importancia e que primeiro se tern na mente : v. g. Romani

Jovi templum in Capitolio condiderunt. Romani. templum in

Capitolio Jovi, Junoni, Minervaa condiderunt. Numa Pompi-

lius omnium consensu, rex creatus est.

Todavia o complemento objeetivo poe-se de ordinario

antes das outras determinaeoes secundarias do verbo, de

modo que estas se liguem ao verbo mui estreitamente (hostem

equitatu terrere). As oracoes interrogativas prineipiam pela

palavra interrogativa e suas pertencas; as oracoes subordi-

nadas, pela eonjuncao ou pelo pronome relativo,

Colocacao simples

387. a) Deixa-se a colocacao simples em razao da enfase,

pondo a palavra a que se da mais importancia, mormente

por causa de uma antitese com outra ideia expressa ou que

se traz na mente, antes da menos importante que nos outros

casos a precede, v. g., a palavra regente antes da regida, as

determinaeoes secundarias do verbo antes do complemento

objeetivo: v. g. Caisar equitatu terrere hostem quam corn-minus

pugnare maluit.

Quando, em razao de tal antitese ou por qualquer outro

motivo, se quere fazer sobressair uma palavra, coino sendo a

mais importante, para o conteiido da oracao toda (v. g. o verbo),

coloca-se essa palavra no principio sem olhar a sua elasse

ou relagao gramatical : v. g. Movit me oratio tua. Sua vitia

insipientes et suam culpam in senectutem conferunt. (Cic. j.

A malis mors abducit non a bonis (id.).

Coloea-se igualmente com enfase no fim da oracao ;i

ideia a que a oracao desde o principio se encaminha e com

a qual se eonelui o sentido e desempenba a expeetaeao.:

v. g. Helvetii dicebant,, sibi esse in animo iter per provinciam

facere, propterea quod aliud iter habevent nullum (Ces).

Obs. 1 — Quando o verbo esta antes do, complemento objeetivo,

ordinariamente recai alguma enfass, ainda que seja diminuta, na

e
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ideia signifioada pelo verbo. Quaodo, porem, nao ha razao para dar
realce a esta ou aiquela ideia, coloea-se o verbo no fim Uinra exeepcao
a esta regaia da-se quando um coimpleimento objective composto de

varias palavras ligadas umas as outras feeha enfatieamente a oracao

:

v. g. Attici vita et oratio consecuta mihi videtur difficillivlam illam

societatem gravitatis cum hwrianitate (Cie.).

Obs. 2 — O verbo sum coloca-se frequentemante, sem anfase ne-

nhurmla, amite's do inome predicativo, morment'e nas defiinicoes on
quando' a descricao consta de varias palavras expressivas : v. g. Virtus

est dbsolutip naturae. Swevorwm gens est longe maxima et bellicosis-

sima Germanorum omnium (Cos.).

Obs. 3 — Nos tempos passives coiripostos dos verbos nao e raro

o papticipio ser separado de sum (est, sunt, etej ; eim particular cold-

canse as vezes primeiro o participio, depois o sujeito ou uma determi-

oacao secundaria da oracao, por fim sum (est): v. g. Omme argentum.
dblatwm ex Sicilia est (Cic). Algumas vezes interoala-se est (sit) sem
acentuacao em qualquer partie do meio da oracao e poe-se o parti-

oipio no fim : v. g. Qui in fortunce periculis sunt ac varietate versati

(id.).
:

Obs. 4— ISe o predicado comsta de um verbo principal e uom

infinitive, as -determinacoes secundarias pertsneantss ao veroo prin-

cipal nao e de uso porem-se entre o infinitive e o verbo principal,

e em particular nao se IWes da esta colecacao, quamdo o verbo princi-

pal esta antes, porque nesse caso referir-se-ao aO infinitive : v. g.

Bhilippus capta, Olyntho constituit Amphipolim aggredi, quere dizer:

Felipe, depois da tomada de OliMto, resolveu acom'eter Anfipolis; mas:
Pifiilipus constituit ,capta. Olyntlio Amphipolim aggredi e: Eelipe

resOlveu acorneter Ainfipolis, logo que tives'se toiiriaido Olinto; Philip-

pus capta Olyntho Amphipolim aggredi constituit pod's significar

amfoais as coisas.
'

b) Os relative's, que se referem a uma oracao demons ira&iva

subsequente, podem ser coloeados depois de uma palavra de impor-

tataicia particular; -de igual mOdo os pranomes imteiTogativos; v. g."

Bomam quce asportata sunt, ad cedem Honoris et Virtutis videmus

OOiic.). Tarentum vero qua vigilantia, quo consilio recepit ! (id.).

Igualmente, quando uma oracao subordinada comjuncional pre-

cede a oracao principal, poide a eonjunicao colocar-se depois de uma
ou mais palavras em que resida emfase particular, as mais das vezes

depois de pronomes que se referem ao que ainteriorrnente foi dito :

v. g. Hcec tu, Eruci, tot et tanta si nctctus esses in reo, quavidiu di-

ceres ? (Cic). O verbo nunea se poe (na prosa) antes do relative nem
da conjuncao.

Obs. — Ui ou ne, ainda quando a oracao principal precede, as

vezes tern antes de si uma oumais palavras: v. g. Catilina postu-

labat, patres conscripti ne quid de se temere crederent (Sal.).

Colocacao do adjecHvo e do genifivo
.

388« a) Um adjectivo, que. e atributo, e um genitivo,

que e regicio de um substantive^ coloeam-se ordinariameiite
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depois do substantivo ; podem., contudo, coloear-se antes,

quando se quere fazer sobressair a determinaeao eontida no
adjectivo. ou no genitivo : v.

. g. Filiorum laudihus etiam

patres cohonestantur. Tuscus ager Romano adjacet (Liv.).

Muitas vezes, mormente com o genitivo, a diferenca e' quasi
:

imperceptivel.

Obs. — Nos titulos, names e nas denominacoes tradieionais, o
adjectivo ou o genitivo tarn muibas vezes lugar d'aterminaido e fixo

depois do substantivo: v. g. Civis Romanics, jus civile, tribunus vii-

litnvi.

b) Entre um substantivo e o adjectivo, que lhe pertence,.

podem colocar-se determinacoes pertencentes ao substantivo

ou ao adjectivo :

v .g. In suvnna bonorum ac fortium virorum copia ; in summis,

quae nos urgent, dijficultatibus (mas diz-se tambem : in suvnna copia

bonorum ac fortium virorum, e com enfase no genitivo; in bonorum
virorum summa copia). Homo omnibus virtutibus ornatus (ornatus

omnibus virtutibus homo, mas diz-se tambem : omnibus virtutibus

ornatus homo, segun'do a difersnte irpparitanoia que se da as pa;Ta-

vras). (Homo summo ingenio, summo ingenio homo, summo homo
ingenio). .

Da mesroa sorte pode colocar-se. entre um genitivo e o

substantivo, que o rege, uma preposicao que pertenca a este

substantivo, acompanhado do seu caso ; algumas vezes tam-

bem uma oracao relativa: v. g. Ex Epicuri de regula et

judicio volumine (Cic). Cato inimicitias multas gessit propter

Hispanorum, apud quos consul fuerat, injurias (id.).

389. Algumas vezes as determinacoes pertencentes a um subs-

tantivo sao separaidas dele, com o que se Ihes da m'aior r-ealce, ao

passo que as palavras colcoadas de per meio se retraam; ccntudo nao

deve ser imtercalada coisa alguma que possa toroar a relaeao das

palavras ambigua ou incerta. Sao exemplos de tais separacoes os

seguintes :
-

Magna nobis pueris, Q. frater, si memoria tenes, opinio fuit, L..

Crassum, etc. (Cic). Gravis'simus auotor in Originibus dixit Cato,

morem apud rrvajores hunc fuisse, efc, (id.). Stoioorum, non ignoras,

quam sit subtile disserendi genus (id'.).

Colocacao dos adverbios

390. Os adverbios, que perteneem ao verbo, eoloeam-se

de ordinario junto dele (se o verbo feeha a oracao, antes

dele): mas podem tanto eomecar ou cerrar enfaticamente a

oracao, como tambem interealar-se sem enfase entre os mem-
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bros a que se quere dar realee. v. g. Bellum civile opinione

plerumque et fama -gubernatur (Cie.).

Os adverbios, que pertencem a urn adjectivo ou a outro

adverbio. poem-se quasi sempre antes dele ; os adverbios de

grau sempre, menos admodum, que pode, quando se quere

dar realee a propria quatidade, ser coloeado depois do

adjectivo : v. g. Gravis admodum oratio.

As partieulas negativas sempre se poem antes da pala-

vra a que perteneem, e por eonseguinte antes do verbo,

quando reeaem na oracao toda.

Colocapao das preposicoes

391 . As preposicoes Omdiiment'e as uionossilabas) colocam-se as

vezes entre urn adjectivo em que reoai a enfase (v. g. urn nome nu-

meral, adjeotivo quantitativo ou superlative) ou entre o pronome e o

substamtivo: v. g s
Tribus de rebus; multis de causis; paucos post men-

ses; magna ex parte; qua de causa,, E menos usual por a preposieao

entre o genitivo e o substantive: deorum in viente (excepto quando

o genitivo e um pronome relativo ou demomstrativo :
quorum de vir-

tutibus).

Oos. 1 — Ailguimas preposicoes dissilafoas/cwite, circa, penes, ultra,

mas particularanente contra, inter, propter) e de colo&am-se al-gumas

vezes depois de um pronome relativo (sem substantivo), v. g. Ii, quos

inter erat ; negotium, quo de agitur (raras vezes quos ad, hunc post,

liunc juxta, hunc adversus).

OTjs. 2— As preposicoes podem ser separadas do seu caso por

determiinacoes do mesmo caso : v. g. propter Hispanorum, apud quos

consul fuerat, injurias (Cic.) ; ad bene beateque vivendum ; in Delia

gerentibus (Cic.) ; adversus liostilia ausos (Liv.). E raro, porem, in-

tercalar-se, como nos dois ultimos exemplos, outro caso que nao seja

um genitivo.

Tambem as partieulas atonas que, ne, ve se unem as vezes a

algumas preposicoes monossilabas (v. g. exque Us, deve coloniis, cum-

que libellis); contudo o mads vulgar e unirem-se.ao subs'tantivo re-

gido : v. g. in pcttriamque rediit ; in reque eo meliore (Cic.) ;
ob eam-

que rem (Corn,). . .

392. As preposicoes repetem-se antes des substantives conse-

cutivos, quando quereanos assinalar a diversidade das ideias e que nao.

se eoniundam em uma so nocao (a te et a tuts); por isso, repetem-.se

sempre com et-et (et in bello et in pace), nec-nec, de oridinario com

aut-awt e vehvel e depois de nisi (in nulla re nisi in virtute), e depois

de coimparaitivos (in nulla re melius quam in virtute); pelo contra-

rio com palavras ligadas por que nunoa se repetem.

Obs. —Em latim um substantivo nao pode referir-se a duas pre-

posicoes; deve dizer-se: ante aciem postve earn (e nao ante postve

aciem).

la
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CoSoca^ao de diversas palavras

393. No.tocante a eoloeacao de a 1guns voeabulos cum-
pre no tar o seguinte: Enim (porquanto) eoioca-se sempre
depois de uma palavra, raro depois de duas. Quoque (tam-
bem) vai sempre apos a palavra para a qua! pertenee e que
eneerra a nova ideia que se ajunta : v. g. 'Me quoque haic
ars decepit. Da mesrua sorte quidem sempre vai apos a pala-
vra que deste modo e realcada e contraposta a outras :

"

V. g. Nostrum quidem studium vides, quara tibi sit paratum.
Id nos fortasse nonperfecimus; conati quidem (ao menos) scepissime
sumus (Cic.). L. quidem Philippus gloriari solebat (id.). A mesma
regm se aplica a devmm: Nunc demum; sexto demum anno. (Sabre
autem e vero, v. § 364, obs.).

39'4. a ) As palavras-, que pert&ncem simuTtarneatrtente a 'va-

rias palavras copuladas, coloeam-se por via de.regra antes ou depois
delas tadas. V. g. Hostes victories non omen modo, sed gmtulationem
prceceperunt, Amicitiam nee usu nee ratione habeni cognitam. Tofda-
via o tenmo comum as vezes juntta-se ao primelro meimJbro e colom-se
em seguida o seguodo membro, para mais fazer sabnassair cada m«m-
bro em particular: v. g. Ante Lcetii cetatem et Scipionis (Cic.).

b) Ainida fora '' deste oaso, espeeialmonfce no estilo oratorio, inter-
calate entre duas palavras copuladas outra nuenos aceotuada (o cam-
pleroento objective, o sujeito, o verbo da oracao, ouumadeterminaeao
acessoria)

; por esta forma -o pensamsruto d'etem-se oiais em cada uma
em particular ou entao a ultima vem juntar-se coano adicao: v. g.
Ipse Sulla ab se hominem atque ab exereitu suo removit (Cic).

395. As palavras que fazem sabnessair, uma relativamente a ou-
,
duas ideias ainalogas

falsa veri speciem habent.

fera, duas ideias ainalogas ou opostas, juxtapoem-se: v. g. Quoedam

396. A eoloeacao poetica das palavras distimgue-se da que e se-
guida na prosa, por uma liberdade muito maior e por sen detarmi-
nada nao so pelo sentido e importancia das paiwvns, se nao tambem
frequentes vezes pelas exigencias da m&trificacio.

CAPrTULO II

*©i®ea?§© das ©raefies

397. A respeito da maior liberdade de que goza a ifn.-

gua latina em eomparacao da portuguesa na formaeao dos
periodos oratorios, bavemos de notar o seguinte :

: a .) Todas as oracoes stibordinadas
,
que se podera colo-

ear no prineipio de urn periodo antes da oracao subprdinante
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(i. e, todas as subordinadas, menos as eonseeutivas), podeni
tamhem ser intercaladas na oracao ja comecadarv. g. L.
Manlio, cum dictator fitisset, M. Pomponius, tribunus plebis.

diem dixit (Cie.). Invidi, quibus ipsi uti nequeunt, eorum
tamen fructu ceteros prohibent, Antea, ubi esses, ignorabam.

b) Entre uma oracao subordinada posta antes e a oracao pristi-

-cipal posta depots pode mtea-calar-se uma nova oracao subordinada
que teiiha conexao intima com a principal (o que em portugues so
•com grande tento se pode fazer) : v. g. Hujus rei guce consuetudo sit,

quoniam apud homines peritissimos clico, pluribus verbis docere non
debeo (Cie.).

c) Uma oragao subordinada, pertencente a uma tambeni
•subordinada (na maioria dos casos conjuneional), as vezes
em lugar de se intercalar nesta ou de se coloear depois dela

;

poe-se antes dela (antes da conjuneao): desta maneira faz-se

desde logo sobressair separadamente o conteiido da oracao
assim colocada em primeiro lugar : v. g. Eogavi, quoniam
cetera concessissent, ne hoc icnum negarent.

d) Quando uma oracao subordinada, paitieularrriente uma inter-
rogativa, e trazMa para o principio por meio de uim pronome rela-
tive ou em razao da enfase ou antitese, podomos intercalar ou toda
a oracao regente (no caso de ser breve) ou algumas palavras dela na
oracao subordinada entre o pronome ou as palavras enfaticas colo-
cadas primieiro e a palavna interrogativa ou •cointjuncao : v. g. Quce,
breviter, qualia sint in Cn. Pompejo, consideremus (Cie.)

.

.
Obs.—Em uma oracao infinitiva nao so pode intercalar-se uma

breve oracao ou uma ou mais palavras dela: v. g. Platonem Cicero
scribit Tarentum venisse; earn causam ego me suscepturum profiteor;
mas ainda, quando se priocipia pela oracao principal, o verbo desta
coloca-se frequentemtente depois do sujeito do infinito, as vezes tarn-
bem depots de outra palavra de enfase particular: v. g. Ccesar sese
negat eo die prcelio decertaturum.

. PRIMEIRO APENDICE A' SINTAXE

Cerfas irregylaridades parfScuSares de Sisifaxe

398.Em oracoes coordienadas o venbo subeaitende-se muitas ve-
zes de urma oracao para outra, na mesma ou por' (silepse) em dire-ren-

te pessoa e numero: v. g. L. Luculli virlutem quis (sc. imitatus- est) ?

at quam multi magnificentiam sunt imitati / (Cie).

399. As vezes omite-ise o verbo, conquaarto nao possa ser suban-
"endido de outra oracao, de imaoeira que so pelas restaaites palavras

: que vemos qua! verbo se ha-de. enteinder. Esita' elipse do verbo so
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se da no discurso aeimado, em oracoes breves e isimples, na maior
parte oracoes principals do indicative. A fete respeito iTavemos de no-
tar em particular o segutote

:

a) Est e" sunt omiteaii-se frequentemenbe em juizos igerais e sen-
bencas expressos com bnevidaide e coaicisao, e em tramsicoes rapidas e
patebicas, as vezies taimibeim ©m pinburas feitas a rapidos tracos e
formaldas de imeimforos combrapostos, e com o partieipio perfeito em
oracoes que constituent os mieimbros par'ciais de uma narraeao se-
guida,

V. g. Omnia prceclara, vara (Oic.).. Sed hcec vetera; illucl vero-

latituclinem quern locum Cutabathmon incolce appellant. Mare see-

vum,, importuosum; ager frugum jertilis, bonus pecori
>
arbore infe-

cundus; ccelo terraque penuria aquarum (Sail.), Nondum'dedicata erat
in Capitolio Jovis cedes; Valerius Horatiusque consules sortiti, titer

declicaret; Horatio sorte evenit; Publicola ad Vejentium helium-
profectus (Liv.).

fi mais raro oeultar-se erat e fuit (erant, fuerunt), e so acoaitece,
quando o tempo preterite esta designado suficientemeinte pelo con-
junto d<a frase.

b) Em geral o verbo pode ocultar-se, na linguagem cotidiana e
nas suas imibacoes, nas oracoes principals (menos frequenbemeobe nas.
suboMinadas) em que o acusativo ou oubras debenminacoes perten-
centes ao verfoiof,, v. g. urn aiverbio, insinuem o verbo, e em que se
deseje alcancar a maior brevidade de expressao : v. g. Crassus ver-
bum nullum contra gratiam (Cic). Ille ex me, niliilne audissem
novi; ego negare (id..). Cicero Attico salutem (elapse f>requente nos
enderecos das cartas). Di meliora ! (sc. dent).

Obs. 1 — Elm cartas locucoes, semelhantes elipses tormaram-se de
uso geral, v. g. em nihil ad me, ad te, etc., (subent. pertinet, nao me
diz respeito)

; quid mihi (nobis, etc.), cum- hac re ? que beinho eu com
isso?); quorsum hcec? Particularimeaite em certas transicoes, com
quid, v. g. quid, quod— (o que diremos de — ?e— ? pondo o verbo em.
pontugues no infinitivo)

;
quid, si— (e se— ?) ; 'quid ergo ? quid enim?

quid turn? quid postea ? quid multa ? (sc. dicam, = em uma palavra;
tambem se diz: ne multa). Igualmente em algumas expressoes pro-
verbiais, como: Fortuna fortes (sc. adjuvat).

Obs. 2 —Em particular note-.se a expressao nihil cdiud, quam, na
qua! parece que originariarai'ente se ocultava o verbo jacio, mas que
depois ocorre junta a verbos inteiramente como aidverblo no santido
de <<sam :ente, urnic;amenite» : v. g. Hostes, nihil cdiud quam perfusis
vano tvmore Romanis, citato agmine abeunt (Liv.).

"'
- 400- (Anacolutia). Cliama-se anacolutia a falta de exacta

ligaeao gramatioal, falta que aparece as vezes no estilo liberario, como
na linguagem cotidiana, quando a oracao comecaida e iaiterrom-pida
de tal maneira. por longas e complicadas oracoes dependentes ou
por obsei'ivacoes intercaladas (parentesis, v, g. com enim

>
nam), que e

impo,ssivel, ou de toido ou sem mais advea-tencia, continua-la e con-
clui-la (v. Pigura 2).

Para exprimir que o discurso torna ao comeco interrompido. em-

mm
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prega-se muitas vezes um das particulas verum, seel, v&rum tamen,
seel tamen (mas como ia dizendo; e tamibem: sed hcec oviitto, e ex-
pressoes aoalogas)

, on tiairmbam igitur, ergo, inquam (digo; com repe-
:ticao_ da Mela principal), ou simplesm-erats um pronocme que remete
a ideia .principal e aipos o qual a oracao iaiterroimpida se repete e
complete, muitas vezes per ama forma algum tamto aUberada, de
maneira que o primeino comeco da oracao -fiea sem conelusao

'
que

Ihe coraespomida.

Asvezes o discurso, aioda sem haver uma indicacao destas, con-
tinua-se de um rnodo algum tanto alterado. V. g. Scepe ego doctos ho-
mines— quid dico: scepe ? imvio, nonnunquam: scepe enim qui potui,
qui puer in forum venerim neque vide unquam diutius qwam qucestor
afuerim ? —sed tamen awdivi, el Athenis cum ess-em, doctissimos
viros et in Asia Scepsium M-etrodorum, cum de his ipsis rebus dis-
putaret OCic). Oetavio Mamilio Tusculano (is longe princeps Latini
nominis erat, si fames credimus, ab Ulixe deaeiue Circe oriunclus), ei
Mamilio filiam nuptwm clat OLiv.).

401. Butre as particularidades «estidisticas» podeimos aqui no-
bar a figura ehamada hendiadis, a qua! consiste em cooiidanar e jun--
tar copulativarnente a uma. ideia subsitaintiva outra Mela que davia
ligar-se-dfae como detenmiaiacao (em forma de adjective ou'de gani-
tivo). v. g. Pat&ris libamus et auro (Veng..= pateris aureis), ou: Molem
et montes insuper altos imposuit (i± = molem altorum montium).
(V. Figura 20). .

'•-..
Uima ou outra vez os poetas atribuem a uma pessoa ou coisa,

por meio de um adjective ou participib, uma quaildade que ela ainda
irao tern, e que so adquire com a aecao menicionada: v. g. Premit pla-
cida cequora pontus (Verg. = premit ita, ut placida fiant = premendo
placida redclit). Bstta mdneira de dizer tern o none de prolepse Mb
adjeotivo. (V. Figura 28).

Para complemento deste . estudo indicam-se, segundo
,R.oby

?
as principals figuras latinas :

Figuras Lalinas

As figuras podem ser: a) de GramaHca e b) de Reforice.

a) Figuras de GramaHca

1) Ampliibolia (ambiguidade), v.' g. alo la Romanos vincere posse,

2) Anacoluthon (fVase em que a coustrueao gramatical mud a brus-
camente), v. g. fkos vcrisiviilc est ul alios indidgcnlius Iraalant por
<h:os. . alios Iraclara ou Di . . . u,t. . . trade nt. (Y. tj'400).

3) Anaslrophe (inver.sao). v. g. mala quod vulf por quod mala wit

:

lectin) por cum la. '

4) Ap>h ceresis (oinissao do iota-a ou silaba no principio da pala-
vra). v. g. naius poo gnalus.

5) Apocope,* (omissao do lotra no Mm da palavra), v. g. me por
mad'; vigil por vigilis.

:
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6) Apodosis (proposieao principal, colocada depois diuna condicio-

nal ehamada protasis), v. g. sijubeas, faciam.

. 7) Arehaism.us (emprego do palavra antiga), v. g. olli por ffif

duellum por bellum.

8) Assimilatio (fenomeno resultante de dois sons vizinhos que se

to rnam iguais ou semelliantes), v. g. adporto por apporto.

9) Asyndeton, (omissao do coniuncoes), v. g. usus fractus por usus

et fr actus.

10) Attractlo (deslocac.ao de vogais ou de palavras do lugar de-

vido), v.' g. Eneida: urbem quarn statuo nestraest.pov urbs quam. .

11) Barbarismus (emprego de palavra de outra lingua), v. g. Scales

nor scales ; c/ladia por gladii.

12) Brachylogia (abreviaeao da expressao), v. g. qirisque suos pa-

timur manes.

13) Crasis (retiniao de dnas vogais numa so), v. g. prorsus por

proversus ; eogo por eoago.

14) Dimresis (separaeao durn som vocalico entre dois), v. g\

Orpheiis por Orplmis ;
siluce- por .s/Ztxe.

151 Ecthfipsis (supressao de m final, quando a palavra seguinte

eomeea 'por vogal), v. g. amatasi por amata est; monsir-ingens por

monstrum ingens.

16) Ellipsis (supressao de palavra),.-v. g. can! (capilli) ; dexira

(mamis)'; summa (res) ; hiberna (castra).

17) Enallacje (emprego dura modo. tempo, ou genero,em vez de

outro), v. g. A te prineipium, : tibi desinam.

18) Epenthesis (insercao de letras no meio da palavra). v. g.

sumpm por sumsi.

19) Grcecismus ou Ilellenlsmiis (emprego de construcao grega). v..

g. Prusian por Pruslam ; Bucolicon
;
justitice mirari ;-~misit orare.

20) Hendiadys (ligaeao por et de dois subs, dos quais um e comple-

mento do outro), v. g. per' tela et per hostes -por per tela hostium. (v. §401),,

21) Hypallar/e [referenda durn adjeetivo a umsubstantivo diferente

daquele a que pertence), v. g. Sawam memorem Junonis ob tram por

Scevam, memoris Junonis ob Irani.

22) Hyperbaton (inversao da ordera natural das palavras), v. g.

hyperboreo septem subjecta trioni ; animadvert omnem accusatons ora-

tionein. in duas divisam esse partes.

23) Hyphen (uriiao de palavras, como se por composicao), v. g.

igrutri anle-mcUorum.

24) Metathesis (troea de letras na palavra), v. g. cretus por cerlus-

25) Paragoge (juneao de letras no lira da palavra), v. g. dicer

por did.

26) Parenthesis (frase interealada num. perioclo), v. g. si nos. id

quod maxime debet, 'nostra patria, delectat.

27) Pleonasmils (repeticao de palavras com o mesmo sentido). v.

g. erani, omnino itinera duo, quiibus itineribus domo exire possent.

28) Prolepsis {SktxihxivM a urn objecto, por meio durn adj. ou part..
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duma qualidade que ainda nao tern), v. g. premit plaeiala cequora -ponlus

== preinendo piacida efficii. (V. § 401).

29) Protasis (primoira parte dum periodo gramatical e era que
se estabeleee uraa eondicao), v. g. si j-ubeas, faeiam.

30) Sokecismus (erro de sintaxe), v. g. vi-num bonus, por bonum.

31) Syllepsis (eoncordaneia das palavras, mais pela ideia do que
pel as regras gramatieais), v. g. omnes agri et maria.

32) Syna'TCsIs (consiste em tomar as vezes i, ou u. como consoantes,

onde se prormnciam como vogais (Synazrerys), v. g. fem«'a-trissilabo,

;

ou ia/.er i ou « vogais. onde se tornam como coasoantes (Diceresis). v.

g. siluce por silvce).

33) SynaUep/ia (supressao da vogal final da palavra, quando a

palavra seguinte comoca por vogal ou A), v. g. vid-ipsiim por vidi

ipsuiii .; civ-odie por v/'ee /iodic.

31) Syncope (supressao de letras no meio da palavra), v. g.sceclum

por sceod.um ; puerlia por pueritia.

35) Synec.p/wnesis (pronuneiacao seguida). Vide Synceresis.

36) Synesis (oonstrue.ao ad sensum, como quando uma palavra
concorda com outra. referindo-se ao que ela significa, em vez de se

aeomodar a sua forma gramatical), v. g. turb'a ruunt : coneursus pop'idi

viirantium.

37) Syiuzesls (conjuncao de sons de silabas diferentes, dando-
-Ihes o valor duma so silaba, longa), v. g. deest.; quoad (uionossilabos).

38j Tmesis (divisTio duma palavra em duas) v. g. nee. prim absls-

til quam por pri.usquam : quam rem cuinque por quamcumque rem.

39) Zeugma (omissao duma palavra em varias frases, tendo sido

ja expressa anteriormente), v. g. Magonem alii naufragio (sc. pieriisse)^

alii a servis ipsius interfectv.m, scri-ptum reliquerunt.

hj Figuras de Retorica

1) Allegoria (exposicao duma ideia sob a forma ngurada), v. g.

atjam tern/pus equum fumantia solvere colla.

2) Anaphora (repeticao duma palavra no priucipio de diferentes

frases), v. g. Qui mare, qui terras tenement ; sine tumultu, sine deleclu,..

sine armis.

3) Antithesis (oposicao entre palavras ou ideias), v. g. lu delin-

quis, ego arguor.

4) Antonomasia (substituicao dura nome pruprio por um nome
com urn), v. g. I'ydidxr- por I)iom,edesj eversor (Jart/iag/'ms por Seipio.

.

'"

5) Aj'osiopesis (interrupeao intencional duma frase), v. g. Quo*
ego. . . (se. puniarn), sed motos prastal corn-pone-re flue, his.

8) Apostrophe (iigura pela qual um orador se dirigc directa e

bruscamente aos presentes, ausentes, seres animados e inanimados),

v. g. leges Porace legesque Sempronice.

7) Calach-resis (emprego duma palavra ,num sentido difereate do
proprio, pela relaeao de semelhanca, quando na lingua nao ha term©
adequado), v. g. virtus por te/neritas : liberalitas por luxuria.
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8) Chiasmus, do grego X (disposicao de palavras, duas a duas,

coloeando no meio da" oracao as palavras que indicam oposicao mais

forte, c no principio e no fi.ui as quo sao mais importantes), v. g. multa

quce nostra causa non factmus, /admits causa amicorum.

9) Climax ou Gradalio (escala), v. g. nihil agis, nihil nioliris,

nihil cogitas, quod ego -non moclo aucliam, seel etiam ricleain, planecjue

-sen Ham.

10) Enallage (emprego dum nonie, modo,- tempo ou genero em vez

de outro), v. g. Pcenus por Hannibal ; itrbs por Roma.

11) Epexegesis (explicaeao adicional), v. g. loricam clonal ha-

bere vivo.

12) Bomceoteleuton (conclusao semelhante), v. g. in muros stalim

.curdtar, exercitus a sociis aceersitar, dilectus juventuti denuntiatiir.

13) Honwnymia (que tern a mesma forma e si gnificaeoes diferen-

tes), v. g. Taurus, o touro ; Taurus, a constelaeao.

14) Hyperbole (exagero das eoisas e factos), v. g. gemini minan-

iur in i celum scopuli.

15) Hysteron proteron (inversao de expressoes), v. g. moriamur

et in anna ruamus por in anna ruamus el moriamur.

16) Iroiua (consiste em exprimir o contrario do que as palavras
" sic'iiificam), v g. in balnets deli literant : testis egregios '. clein lemere

prosilverunt ; Iiomiv, s tern peran lis !

17) Ja totes (tropo que parece enfraquecer a forca da expressao, sem

todavia afrouxar o pensainento); v. g. non indoetus por doclus ; non nego,

por aio.

18) Metapliora, on Translatio (substitiucao da signilicacao natu-

ral dama palavra, por outra, em virtude da relacao de semelhane.a), v.

g. siliunt segeles ; asper homo ; incensus ira.

19) Melonymia (mudanea de norae), v. g. Neptwntis por mare
;
Vul-

can us por ignis.

20) Ondii-alopmia (palavra formada por liarmonia iiuitativa), v-

g. niurmur ; ululal ; clangor.

21) Oxymoron (sabtilmente nescio) usada em expressoes como : in-

-saniens sapicntia; strenua inertia ; splendide mendax; el absentes aclsitnl el

errentes abundant, el imbedHi valenl, etinortui vicunt.

22) Paronomasia (adnominatio) (consistc em aproxiniar palavras

de som semelhante, mas de sentido diforente), v. g. consul ipse parvo

aniino et pravo, Jacie magis quant facet/'is ritticulus ; cui quod libet,

hoe licet.
'

23) Periphrasis (eircunloquio, rodeio de palavras), v. g.fac discas

por disee ; Scipionis procidentia Ca/rtii.aglnis opes fregit por Sripio

(. 'arlhagin'Mu fregit.
24) Prosopopmia (personilicaeao de eoisas iiianimadas on irraeio-

nais), v. g. si pa/da inea loqualnr, nil/. Tulli, quid agis ?» Exlemplo

Libya it fama per urbes.

25) Synecdoche (einprego da parte pelo todo, do genero pela es-

pecie, e vice-versa. . .), v. g. pup-pis por nauis ; tectum pov domus.

26) Soleecismus (r.rro de siutaxe), v. g. -non fecei-is por nc feceris

;

hie aut ille por iiic tin illc.
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27) iSynonymia (palavras que tern a mosma siguificacao), v. g.

man feram, non potior, non sinain ; mora, pontus, aqaor.

28) Tautoiof/ia (ropetieao inutil da mosma ideia por palavras di-

i'erentes), v. g. non solum ir/itur Ulna'"./''udicium judicii simile, judiccs

non fait.

SEGUNDO APENDXCE A' SINTAXE

Significeci© e emprego d©s pron©mes

402. O pronome pessoal, quando .sujeito, ocul<ta-se de ordima-

rio, a nao ser que se de enfaitieameaite reailee a pessoa: v. g. Tu ni-

dum servos, ego laudo ruris amceni rivos (Hot.). Et tu apud patres

conscriptos contra me dicere ausus es ? (Cie,) . Tu a civitatibus pe-

cunias classis nomine coegisti, tu pretio remiges dimisisti, tu archipi-
' ratam ab$>culis omnium removisti (id,).

403. O pronome is oeulta-se como nominative, quando con-

tinuamos a falar, sem ernfase e sem fazer coostraste, de um sujeito

ja indieado; todavia p6e-se oiaro, quamdio deppis de uma brave io-

dieaeao da pessoa, de que h-avemos de falar, enitraimos no assunto pro-

priamente dito: v. g. P. Annius Asellus mortuus est C. Sacendote

proetore. Is earn haberet unicorn filiam., earn bonis suis lieredem ins-

tituit COic).

Da mesma sorte cala-se muitas vezes o acusativo ou dativo deste

pronoime, quando a pessoa -ou ooisa se en-contra, posta no mesmo
easo, na oraca'o principal ou subordinada, colooada prim-air o ou em
-oracao coordenada precedente, partioulainmeiite seodo a oraeao breve

e simples: v. g. Fratrem tuum in ceteris rebus laudo; inhacunarepre-
hendere cogor. Non obsistam fratris tui voluntati, quoad honestas

patietur; favere non potero.

Nestas cireunstancias o acusativo as vezes oculta-se ainda quan-

do foi em caso diferente que a ideia precedeu: v. g. Libri, de quibus

scribis, mei non sunt; sumpsi a fratre meo. Com os verbos ou adjec-

tives ligados eopulativa ou advensativaanen'te o pronoine nao se re-

pete nunca, v. g. vidi eum rogavique ne. (Sabre a omissao de is corn

o relativo, v. § 263)

.

^04.. a) Hie, «este», serve para desiginar aquilo que esta mais

perto da pessoa que fala, no espaco, no tempo ou no pensamento.

Ille, «aquele», indica uma coisa mais afastada; muiitas vezes, porarn.

designa o que e importante ou celebre: v. g. Ex suo regno sic Mitliri-

dates profugit, ut ex eodem Ponto Medea ilia quondam proiugvsse

dicitur (Cicj.

Por esta razao, se se fala de diias pessoas ou coisas antecedente-

mente nomeadas, hie refere-se ordm-ariaimeinite a nomeada em ultimo

lugar, ille a mads apartada. Uraxa vez ou outra, porem, hie refere-se

nao ao objecto nomeadq em ultimo lugar, mas aquele que toea mais
• perto com respei'to ao' pensameai'to e a. realidade: v. g. Melior tutior-
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que est certa pax quavi sperata victoria; hcea (pax) in tua ilia iv
deorum potestate est (Liv.). '

"

.

Obs. — Aquilo que no discurso directo e designado por hie desi-
gna-se no discurso indirecto com ille; contudo, pode as vezes conse^.
var-se enfaticamente o hie do' discurso directo. O tu (vos) do dis-
curso directo exprime-se, quando se reproduz um discurso alheio a~-mais das vezes com ille, mas e tambem rspresentado por is: v' o-'7'

Tamen, si obsides ab Us sibi dentur sese cum Us pacem esse iacturum
(stamen, si obsides a vobis damtur — ; Ces.).

b) Hie e partioularmente ille referem-se tambem a uma coisa
que vai seguir-se no discurso (desigtnando ille uma coisa nova on
conhecida) :. v. g. Non cum multa alia viirabilia, turn illud imprimi >•

(particularmemte o seguinte caso; Cic).

405- Iste, «esse, diz-se daquilo que se refers a pessoa com
quern falamos. Contudo iste serve tambem para designa.r uma coisa
que a pessoa, que fala, repele de si (com desprezo) (v. g. em juizo o
queixoso falando do reu), ou que a propria pessoa ha pouco mencio-
nou (e considera mais distante).

Obs. — O que se diz sabre a diferenca entre hie, ille e iste, apli-
ca-se tambem aos adverbios derivados destes pronomes.

406. a) Ipse empirega-se so (sem lhe ajuntar is), quando se
quere dizer: que e a pessoa ou coisa considerada em si e contraposta
ao que lhe e 'estranho («eie», acentuaido; «e.n si; pr6priament;e») e
quando se exprime que e a «propria» pessoa ou coisa e nao outra em
sen lugar

:
v. g. Parvi de eo, quod ipsis superat, cjratificari aliis volunt

(do que Ihes sobeja a eles; Cic). Queeram ex ipsa (preguntarei a ela
mefema; id.). (Mas: is ipse, ate ele).

Obs. 1— fi de notar ipse no sentido de «exaetam !ente, justa-
>mente»: v. g. Crassus triennio ifpso minor erat quam Antonius (Cic).

s
Obs. 2 — Et ipse tern a significaeao de «tambem igualmente»

quando afirmamos de um novo sujeito o mesmo que antes haviamos
afirmado de outro: v. g. Deinde Crassus, ut intellecjere posset Brutu?
quern hominem lacessisset, ires et ipse excitavit recitatores (Cich

^ .

b) Nos enuneiados reflexos poe-se ipse no caso do su-
jeito, quando se declara o que o «proprio» sujeito faz (em
oposicao ao que outrem faz e ao que e executado com o
auxilio de outrem); pelo contrario, poe-se ipse no caso do
pronome pessoal ou reflexo, quando se exprime que a accao
se refere ao sujeito e nao a outrem : v. g. Non egeo medieina

:

me ipse consolor (Cic). Valvce. clausce repagulis .subito se
ipsai aperuerunt (de per si ; id.). Tti quoniam rem publicum
nosque 'conserves, fac, ut diligentissirae le ipsum, mi Dola-
bella, eustodias,

Todavia os latinos empregavam as vezes o nominativo,
onde em razao do eontraste-.se esperaria outro caso (para
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fazerem sobressair a relacao da pessoa ou eoisa eonsigo-

mesma, como sujeito e objecto aomesmo tempo): v. g. Ver-

ves sic erat humilis atqite demissus, lit non modo.populo Bo-.

memo, seel etiam sihi ipse coxidemnatus videretur(Cic). (Ipse-

per se, per se ipse, ele de per si so).

407. Idem emprega-se muitas vezes, quando se afirma umu-

coisa nova de uma pessoa ou coisa ja mencionaida, para designer ou:

paridade (dguatoente, tamfaem, juntaimente, ao mesmo tempo» ou
urn contraste «mas, porsm, contudo, pelo contrario>> : v. g. Thorius. ute-

bevtur eo cibo, qui ei suavissimus esset et idem facillimus ad conco-

qwenelum (Cic.) . — Lnventi-multi sunt, qui vitam profundere pro pa-

tria parati essent, iielem glories jacturam ne minimum quidem facer e-

vellent (id.).

408/ En cevtas combinacoes um pronoime demonstrative e\

ernpregado pleonasticamente. Em particular cumpre notar o se-

guinte :

Quando a particula cjuidem em sentido concessivo «na verda-

dad-e, e verdade.. sim» se havia de jum-fcar a um verbo ou adjective se-

guida de seel, os melho-res autores nao ligam quidem ao verbo ou-

adjeetivo, mas inter.eaTam antes de eiuidem um pronome correspon-

dente a" palavra, oujo predicado se concede, de'ste moldo: v. g. equidem.

dp or ego quidem), nos quidem, tu quidem, vos quidem, ille (muisraras.

vezes is) eiuidem, v. g. Oratorias exercitationes non. tu quidem reli-

quisii, seel certe philosophicim illis anfeposuisti. Libri scripti incon-

siderate fib optimis illis eiuidem viris, sed non seitis eruditis (id.)..

409. a) O pronome reflexo e o possessivo suus, dele derivado,

referem-se ao sujeito do mesmo modo que o portugues <cse». (Inter se,.

<centre si, mutuamante)), refere-se tamibem ao compl. objectivo ou ao
•objecto de referenda: v. g. Etiam feras inter se partus et educatio-

Gonciliat, Cic; do mesmo modb ipsum per se, ipsi per se).

bj Suus refere-setambem a outro substantivo da oracle,

(as mais das vezes ao cornplemento objectivo ou ao objecto

de referencia), quando se quere dar realee a relacao mutua en-

tre as duas ideias, o que em portugues se exprime muitas ve-'

zes com «seu proprio» : v. g. Hannibalem sui cives e civitate-

ejecerunt (Cic). Desinant insidiari clomi. suce consult (id.),.

Obs. — Suus, «seu proprio)), ate se refere a pessoa ou coisa de.-

que se trata ern gerail no disourso, conquanto nao sejra, nomeada ex-

pressarasnte na mesma oracao : v. g. Metier quod suasit sua, ado-

les-oens niulier fecit (TerJ. .

c) Se e suus em oracoes subordinadas refei'em-se nao-

so ao sujeito da oracao subordinada mas tambem ao sujeito-

da oracao principal, quando a oracao subordinada e enun-
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-eiada. como pensamento desse sujeito. E' isto o que se da
senapre nas oragdes infinitivas, nas que designam o objeeto de
uma actividade e esfdrgo (§ 307 e 310), nas finals, nas
interrogativas dependentes e naquelas oracoes subordinadas
ja relativas ja de outra espeeie, que sad designadas por
meio do eonjuntivo como con.tendo pensamentos alheios
(§ 303 e 304) : v. g. Sentit animus se vi sua. non aliena mo-
veri (Cie.). Aedui se victis ceieros incolumes fore negant (= si
hostes se vicerint.)

Obs. 1 — S-e e situs tambem se referem a pessoa mencionada na
oracao .principal, cujos pensaimemtos -ou deolaraeoes a oracao subor-
dinada exprime, aioda quando essa pessoa nao seja o sujeito grama-
"tical da oracao principal: v. g. Jam inde ab initio Faustulo spes rue-
rat, regiam stirpem apud se eclucari OLiv.).

Obs. 2 — Se e suus ocorrem as vezes em enuruciados gerais, sem
se referirem a um sujeito defeimiiaiado que preceda: v. g. Neglegere,
quid de se quisque sentiat, non solum arrogantis est, sed etiam omnino
dissoluti, Onao fiazer «uma nessoa» caso do que a seu respeito — Cio).

Obs. 3—mm lugar de se (sibi) inter se: ( — se urn ao outro,—
•se uns aos outros) oostuma-se dizer simplesmenfce inter se: v. g. Veri
amici non solum colent inter se ac diligent, seel etiam verebuntur
(Cic,). (Inter nos — nos ou nobis inter hos; inter vosj.

410. Os pronomes possessivos podem omitir-se, quando
a relacao possessiva se deixa perceber facilmente pelo con-
texto e quando nao ha nenhuma espeeie de'enfase nessa rela-
cao : v. g. Patrem amisi, cum quartum annum agebam. Roga
parentes (sc. tuosj. Patris animum'mihi reconciliasti (sc. met).
Todavia nao e raro eneontrar-se suus em casos em que se
podia omitir.

Obs. — O pronome possessivo designs em ceiitas combinaeaeo
Cv: g. com tempus, locus, deus, numeri) o que para- uma pessoa ou
•eoisa e «aproprialdo

;
eonivenienite, favoravel»: Suo loco; suo tempore.

41 I. a) Os latinos podiaim juntar em uma oracao dois pronomes
interrogativos: v. g. Considera, quis quern fraudasse dicatur (Vic:
;quem se diz que enganou e a quern se diz que enganou). V. g. nihil
jam aliud qucerere judices debetis, nisi titer utri insidias fecerit (qua)
dos dois armou eiladas ao outro; id.).

^b) Em portugues o objecto.de uma declaracao ou consideracao
ou de uma pregunta e muitas vezes designado por meio de um subs-
•tantivo acompainhado de uma oracao relativa; esta pratica nao se
usa em latim, mas empi-ega-se nteste caso uma oracao interrogativa

;

v. g. Ccinteidhe os progresses que o memimo havia feito: Narmvi ei,

qitos progressus puer fecisset Outro tamto se ha-de dizer dos verbos
de «importa.r», w. g. Que lfre importa a ele o lugar em que tu estas ?

Quid illius interest, ubi sis ? (Cic.) . .
.
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412. a) Entre os pronomes mdefinidos, aliquis significa de um:

modo totalmenite geral «alguem, alguma coisa». A messna sig-nificaeao-
e

,
' tern quis (dicat quis, dicat aliquis, alguam dira), mas emprega-se,

s quando se tern de desigoar um sujeito ou objeoto mui'to ligeiro e sem

}

- aeenituacao: v. g. Fieri potest, lit recte quis (uma pessoa) sentiat et

jv *f id, quod sentit, polite eloqui non possit (Oic.)
; par,tieularaTente em

3!:' oracoes relativas, depois de cum, e onitoariaimeinte depois de si, nisi,
3

:|: ne, num: Vereor, ne quid subsit doli.

; I; Obs. 1 — Todavia eneontra-se aliquis e as palavras derivadas de
I" aliquis nao raras ivezes depois de si e as vezes depois de ne, parti-

cularmente quando ha alguma enfase no pronome «ailguma coisa».

carta madida, em oposicao a wmuito, pouco, tuidd»: v. g. Si aliquid

de summu gravitate Pompejus, si multum de. cupiditate Ccssar re-

misisset, pacem stabilem nobis habere licuisset OCic).

Obs. 2 — O plural de aliquis e aliqui; aliquot so se eimprega,
quaaido se .tern na mente um certo numeoro.

b) Quispiavi emprega-se tamibam para designar um ser indivi-

dual inteiraimente iindeterminado, como quis (dicat quispiam), mas.
nao complatamente tao sam acentuacao: Forsitan aliquis aliquando
ejusmodi quidpiam fecerit (Cic).

c) Quidam a «m cepto» (uma pessoa ou outra coisa determina-
da, mas que nao se trata de designar rnais pre:ci3a>mente)

.

Obs.— Por meio de nonnemo designaim-s'e algumas pessoas de-
terminadas, ;m:as que nao se noimeiam: v. g. Video de istis, qui se
populares haberi volunt, abesse nonneminem (Oic.) . Nonnihil, alguma
coisa Cm-uitas vezes comO aidverblo: nonniihil timeo, etc.). Nonntdlus
(adj.) algum.

413. aj'O prononie quisquam e o adjeativo ullus (que as ve-
zes se emprega subs'tantivamente, a aio plural -tanto e substantivo-

• como adjeotivo) significam «alguam, algum», ainda que seja um so
e qualquer e de quailquer especie que seja, sam a ideia de uma de-
terminada individual!dade

.

Quisquam e ullus empregaim-se por esta razao ©m primedi-o lugar-
em oracoes negativas e em interrogacoes de sentildo negaitivo, em

i que a negacao e geral e cai sobre a oracao toda, e depois da prep..
sine. (A negacao vai sempre antes) . Justitia nunquam nocet cuiquam,
qui earn habet CCie.). Sine ullo auxilio (sem auxiilio nemhum. Quis--
quamne istuc negat? (id.).

Obs. — Quando. pelo contrario, o santido requere siimplesmeaita
a negacao de uma carta ideia afinma'tiva em saparado, amprega-se
aliquis, quispiam: Non ob ipsius aliquod delictum (nao por ©site ou por
aquele delito que ale proprio tanii'a eometido; (Cic). Assim se diz
ordinariamente ne quis; ne quid, etc. (Ne quis unquam. Ne quis-
quam, que ninguem quern quer que seja)

.

Tambem se nao emprega quisqu-am nam ullus, quando a negacao
nao car sabre a. oracao toda, mas sabre uma palawa uirica com a qual

j forma uma ideia negativa a parta. Si aliquid non habes, se ha alguma.
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-coisa que «tu na-o tenhas»,.ou quando iduas negacoes se acuinulam urna
a outra: Nemo v,ir magnus sine aliquo adflatu clivmo unquam hm
(Cic).

b) Al-em diist-o emprega-se quisquam e ullus em outras oracoes en-

:.EMicamente na significaeao de «aOJguem, algum» (acentuadp na pro-
nuncia) , coimo depots dos coimparativos Odiz-se seimpre : tcetrior tyran-

nus quam quisquam swperiorum, (do que nenhum dos precedentes)

,

gm oracoes condicioinais e relativas, em que se designa a maior gsne-
.ralidade e extensao da comdicao ou da determinaeao relativa, e em
juizos gerais desaprovativos : v. g. Si tempus est ullum jure hominis
necandi, certe Mud est non modo justum, verum eticvm necessarium,
cum vi vis illata defenditur (Cic.). Qucundiu quisquam erit, qui ie de-

jendere audeat, vives (id.). Nihil est exitiosius civltatibus, quam
quidquavi agi per vim (id.).

Obs. 1 — Tudo quanto se diz de quisquam, apliea-se tambern aos
adverbios correspoodentes (unquam, usquam, em oposicao a aliquan-

do, alicubi, aliquo, uspiam).

Obs. 2— Acerca de nullus (que corresponds ao afirmativo ullus,

i.e -no plural taoto e adjectivo como substamtivo) devemos notar que
nullius e nulla algumas vezes (mas raras, e, na prosa, nos melhores
.autores, liunea) suiprem o genitivo e aiblaitivo de nihil. QiidlnaTiammte
•diz-se : nullius rei, nulla re.

Nihil so se emprega como genitivo de p-raco (§ 237), nihilo so

como abl'at. de preco, com comparatives (§ 215: nihilo melior, nihilo

magis) e com .as preiposicoes de, ex, pro, para designar a ideia de «na-
da» de um modo geral e aibstracto (ex nihilo, de nihilo nasci, anas: ex
nulla, re melius intellegitur

)

. TamJbem do mesmo modo se emprega
nihilum com ad e in (ad nihilum redigere, mas: ad nullum rem utilis).

Non ullus, non usquam, em lugar de nullus, nusquam, e rare na prosa.

Obs. 3—• Indicaremos n-este lugar as diferentes construcoes lati-

nas que correspondem ao emprego portugues da 3. a pesso'a do plural,

-designaaido indoteraninaeao do agente (v. g. <cbatem a porta»), e das
passivas formadas com o pronOime reflexo <cse», canstituLndo uma
•expressao impessoal Ov. g. «eorre-se»).

Equivalendo a estas expressoes portuguesas emprega-se em la-tiiir:

1) «uma expressao passiva pessoal», ,v..g. rex hie valde diligitur;

2) «uma expressao impessoal», v. g. invidetur mihi;

3) <ca 3.a pessoa do plural)),, falando de um ditto geral, etc., -

(v. § 154, a, obs.);

4) «a l.a pessoa do plural)),quando um facto geral se aplica tam-
bern a propria pessoa que fal'a, v. g. Quce volumus, credimus libenter

"(Ces.)

;

5) quis, aliqiiis, quando em portugues pudermos dar ao verbo
;por sujeito o pronome alguem, v. g. dicat aliquis;

6) «a 2. a pessoa' do sing, do canjuintwo», falando de um sujeito

.suposto (v. § 305 com a obs.);

7) «a 3. a pessoa :do sing.» sem sujeito determinado em oracoes
subordinadas a um infinitivo enunciado de um modo geral (v. § 333,

b, obsJ; -

finalmente 8-J se em umacusat. com infinit. depots de um infini-

tivo enuncia/do. de um modo geral. -

;
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414. a) Quisque significa «eada um, cada qual»: Sibi quisque
maxime consulit. f-Na prosa se e situs coloeam-se quasi semipre. antes :>.

•'Quando se liga uma oracao reiativa e uma demonstraitiva, quisque
coloca-se sempre na oracao reiativa, ordinariameote logo d&pois do
relativo, ficaodo ate se e suus depois de quisque; Quam quisque norit
artem, in hac se exereeat GCic. ; e nao : quisque exercecit se in ea arte,

quam norit). (As vezes repete-se quisque: Quod cuique obtigit, id quis-

que teneat; id.).

b) fiste pro,nome emprega-se para designar uma relacao gerai
•ou uma proporeao que diz respeito a cada uma das pessoas ou coisas
ou a cada um dos casos, onde em portugues se diz «uma pessoa, al-

guem, uma coisa» : v. g. Ut quisque maxime ad suum commoduvi
refert, qucecunque agit, ita minime .est vir bonus (Cic.).

Dest'e moido e .mui frequente acompanhando o superlative cam
ut-ita. Ut quisque me viderat (cada vez que alguem me via), narra-
bat (Cic). Nesta significacao liga-se frequeintem'ente a um superla-
•iivo, o qual vai sempre antes: Maximce cuique jortunce minime cre-

dendum est Ona maxima ventura deve semrpre ter-se a minima con-
fianca; Liv.). Ex philosophis optimus et gravissimus quisque Obodos
os bons filosofos) confitetur multa se ignorare (Cic).

415. Alius, repetido, significa: «um — outro»: Aliud hie homo
loquitur, aliud sentit; de igual modo alter, falando de dois: um—<>
ou'tro (tambern se diz: unus alter). Mas a repeticao de alius, ou alius
com um adverbio derivado de alius, tamfoem quere dizer que o predi-
cado e determinado diferentemente segundo os di'ferentes obj'ecbos de
que se fala. Discedebant alius in aliani partem (alius alio), retiravam-
-se um para uma parte, outro para outra. Aliter cum aliis loqueris.

RUDIAAENTOS DE AAETRfCA LATINA

416. Um verso em latim consiste em uma serie de sila-

bas longas e breves- que, em seecoes mais pequenas ou pes,

se revezam segundo uma regra determinada que se chama
metro. (Sobre a QUANTIDABE v. §§ 6 a 15).

Pes : falsos e verdadeiros

417. Os pes, ou elemeatos de que se compoe o vei\so,

sao formados de silabas longas e Jeeves opostas umas as ou-
tras. Combinacoes de silabas da mesma espeeie (v. g. -- on
- - ) nao sao pes propriamente ditos, de que se forme certa

espeeie de versos; sao pes falsos-; mas servem muitas vezes
para substituir os pes dos mesmos tempos (v. g. -- por - - -).

lugar que, nos pes verdadeiros, ocupa o silaba lon-

ga, ehama-se arse; o que,e ocupado pela breve, fese.-- •
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418.^ Os pes podem ser simples, formados de duas 013
de tres silabas., e compostos, formados de pes simples.

a) Pes simples, de duas silabas

:

Espondeu (1 1) altZ

Troqueu ou coreu (1 b) urbhn
Pirriquio — - (bb) dare
iambo - - (b 1) dies

b) Pes simples, de tres silabas

:

Moiosso (Ill) vlderant

Anapesfo — — — (b b 1) utavis

Dactilo — — —
> (I b b) Tidite

Baquio — — — (b 1 1) carinas

Anh'baquio — — — (lib) cuntraxtt

Xnbreco - - ~ (111) agde
CreHco — — — (1 b d) cdnd'/dis

c) Pes compostos, de pes simples

:

Cpriambo _ _- _ _ (1 b b 1) sastmtdnt
J6nico_ a minor] -^ -^ (b b 1 1) metiilmtes

Dispondeu (1111) ddduxerunt
AnHpasto — (b 1 1 b) pcftverti

Dijambo — — ~ — (b 1 b 1) reduxeranl
Difroqueu — — — — (1 b 1 b) mdluere

Epitrito I — (bill) reducebdnt
II - •— (lb 11) dirigebant

III - — — — (1 1 b 1) direxerdnt

IV - — (I lib) dlrexert

Sao estes os prineipais pes.

Obs. — Nos versos anapesticos, troeaieos e jambicos
7

dois pes eontam-se como urn a dipodia.

419. Um verso e constituido oupela repeticao suees-

siva do mesmo pe (verso simples) ou pela retmiao e mistura
de diferentes pes (verso compos toJ. A iiltima silaba dos ver-

sos e sempre comum. Muitas vezes um verso tern o ultimo
pe incomplete., e neste caso ehama-se catale'ctico.

420- Cbama cesura a divisao de certos versos grandes
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em duas partes, ehamadas hemistiquios, acabando, por via

de regra, em urn determinado lugar, uma palavra no meio

de um pe. Em alguns versos maiores eneontra-se urn corte

desta natureza no fim de um" pe (o que se ehama didrese).

I

.
I

.
! I I

Una s alios victis nullam sperare salutem

Liherdades poeHcas

421. Os poetas podem usar de imensas liherdades ' on

licengas poiticas (*)

a) Sao freqiientes a ecHipse, supressao do m final duma
palavra, quando a palavra seguinte comeca por vogal ou h;

e a sinalefe, elisao da vogal final duma palavra, quando a

palavra seguinte comeca por vogal (exceptuando est, porque

neste easo e a vogal e de est que se elide) qu por h.

Principals licences poetfcas:

Estao compreendidas nos versos, seguintes as oito prin-

cipals figuras que podem influir na medicao dos versos

latinos

:

Prothesis apponit capiti, sed aphceresis aufert.

Syncopa de medio tolit, sed epenthesis addit.

Abstrahit apocope fini, sed dat paragoge.

Oonstrmgit crasis, distracta dimresis offert.

Assim os poetas pronuneiam as vezes, depois de con-

-soante, i eomo j, u corno v (v. g. abjes, genva, por abies,

genua); resolvem v em u (v. g. suemus por suemus, silica, por

silva— dierese); retmem duas vogais em uma so silaba (v. g.

dein, alvei-— sinerese), ou abreviam o i dos genitivos em ius

(v. § 28, obs. 2) e o e da terminacao erunt dos perfeitos (v.

g. steterunt por steterunt— sistol'e); pelo eontrario em algumas.

palavras, que de outra maneira nao podem ser empregadas em
. eerta especie de versos (v. g. Pridmides, religio, que nao po-

dem entrar nos hexdmetros), alongam a primeira silaba (Pria-

mides, religio— diastole). (V. Figuras Lalinas, pag. 237).

(95s. — Na arse dos versos daetilieos (hexdmetros) uma

(*) Horacio—Arte Poetica v. 6 : «poetis \\ Quidlibet audendi semper fuit

asqua potestasv.

u
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silaba final breve de polissilabo, terminada em eonsoante, e

as vezes empregada como longa ; o mesmo se da por vezes

coin que na segunda arse do hexametro :

Desine plura, puer, _et quod nunc ins tat agamus (Verg.).

Sideraque ventique nocent avidceque volucres (Ov.).

b) Tambem as vezes os poetas deixam ficar hiato nos
versos daetilicos maiores. Neste caso, quando o hiato se da
em uma vogal final longa ou ditongo, que esta na tese

;
a dita

vogal ou ditongo abrevia-se : v. g. Credimus? An qui dmani,
ipsi sibi somnia jingunt f (Verg.). Insulae Ionio in magno (id.).

422. Dos versos daetilicos simples o mais importante e

o hexametro. Compoe-se .de cineo pes daetilos e urn troqueu
(ou de seis daetilos, sendo o ultimo cataUctico). Cada um dos

quatro primeiros daetilos pode ser substituido por um es-

pondeu. Os poetas esmerados na metrificaeao mui raras ve-

zes poem um espondeu no lugar do quinto dactilo.

hexametro tern por via de regra uma cesura no ter-

eeiro pe ou depois da arse (cesura masculina) ou depois da
primeira breve do dactilo (cesura feminina) ; mas no segundo
easo ha tambem, de ordinario, uma cesura depois da arse do

quarto pe.

Anna virumque cano,
|
Trojcu qui primus ab oris (Verg.).

Quidve dolens regina
|
deum

|

tot volvere casus (Id.).

A's vezes nao ha cesura no terceiro pe, mas sim depois

da arse do quarto.

. Illl se prctidxe accingunt
|

dapibusque futuris (Verg.).

- NOMES DOS VERSOS

423. Os nomes dos versos sao tirados

:

a) dos nomes dos autores b) do assunto

Aleaicos (de AlceuJ Epieos ou Heroieos
Alcmanios (Alcman) Elegiaeos

Arquiloquios (ArquilocoJ Satiricos

Aristofanieos (Aristofanes) Oomicos
Aselepiadeus (Asclejriades) Tragicos
Gliconios (Glicon) Adonicos
Safieos (d,a poetisa) -
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c) da qualidade

Dactilicos

Iambicos
Coriambicos
Troeaicos

e) do Instrumento

Lirieos

f) da esptcie

Monocolos (1)

Dicolos (2)

Tricolos (5)

Tetraeolos (4)

d) do niomero de pes

Hexametros (6 pes)

Pentametros (5 pes)

Tetrametros (4 p6s)

Trimetros {3 pes)

Dimetros (2 pes)

g) do excesso oufalta depes

Acatalectico fcerto)

Hipercatalectieo (sohra sil.J

Cataleetieo (falta silaha)

Braquicatalectico (falta p£)

Hipermetro (sil. a maisj.

424. PRINCIPAL ESPECIES DE YERSQS E MKTK1FICA-
CAO DOS VERSOS DE IIORAOIO. (*)

1) Adonico (dacKlico dimetro catelecHco). Tern um
dactilo e um troqueu ou espondeu, em vez do 2.°- dactilo

:

Terr tut
|
urbtm

Hor. V. Odes indieadas em 12).

2) DacKlico tnmelro braquicafalecHco. Dois daetilos

e uma silaba longa (a l.
a do 3.° pe dactilo):

Arbor7\busque co\m'ce

Hor. Ode IV, 7.

3) Dactiiico teframeiro catelecHco. Os dois primeiros

pes sao daetilos ou espondeus, o 3.° dactilo, raras vezes es-

pondeu., e o 4.° troqueu ou espondeu:

Aut Ephl\sum, ~bmia\r~isve Co\rint1u

Ins~ig\nes, aut
j
Thessdld

\
Tempe

' Me,nso\rb~m coJu\bent Ar\chyta,

Hor. Odes I, 7, 28; Epodo 12.

(*) Segundo Roby e os sens tradutorcs Goncalvez Guimarais e Sousa Gomez.
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4) Dacfffico hexamefro caS-alecHco (heroico). Os quatro

primeiros pes sao daetilos ou espondeus, o 5.° ordinaria-

meBte dactilo e o 6.° troqueu on espondeu

:

Qiiddrup^\ddnttpu\trem soni\ta qudtit
\

ungidd \campiim. (Verg.)

Argu\tZ cun\jux per[currlt
J

pecthie
\
telas. (Verg.)

Gara Dk\uvz sdho'les mdg\num Jovts
|
1ncre\mentum. (Verg.)

Hor. Odes I, 7, 28; Epodo 12; Od. IV, 7.

Obs. — E o metro exclusive* das Sdtiras, Epistolas e Arte

Pottica de Horacio. x

Tanto neste verso coi.no no anterior, quando o pen-ultimo

pe for espoadeu, o antepenultitno sera dactilo, e o verso

denomina-se entao espondaico em vez de decKiico.

5) DacHlo-anapesHco'(eiegfaco). Os dois primeiros pes

sao daetilos ou espondeus, o 3.° espondeu (habituahnente

com uma cesura), o 4.° e o 5.° anapestos. E', pois, na reali-

dade um verso tetrametro, embora o habito o eonsidere como
pentdmetro. Sob o ponto de vista metrieo equivale a dois

versos dactilicos trimetros braquicatalecticos reiinidos. V. g.

:

NZn sdltt
I

inghu'is sum\ma noce\ry d~i.es (Ovid.)

Nun sdltt
|
ingciu\~t,s

j|
summa no \ cere- dt\es

Tunc ve\ro lon\gas \\cundhnus \Illd\das. (Proper).

6) Anapestico dfmetro acafaiecHcb. Tipicamente com-

poe-se de quatro pes anapestos, mas qualquer deles pode ser

substituido por um espondeu ou por um dactilo. Na leitura

faz-se uma pequena pausa no fim do 2.° pe. V. g.

:

ItfeJ um\bvZsds
|j
cmgUc

\
silvas

Summaquti
|

mantis
||
jugd Ce\crdpii

(yc-lerl
|

pldnta
jj
lustrd\tt vagi. (Sen.)

7) Ferecracico. Tern um pe troqueu ou espondeu se-

guido dum dactilo e doutro troqueu :

Prod,v\as nova
|

nuptd ...
(Catul.)

Portum : I
noniw vl\des lit

' Hor. Odes I, 5, 14, 21, 23; III, 7
S
13; IV, 13.

Em Horacio o 1.° pe e sempi'e espondeu, devendo entao

o verso considerar-se como daciflico [rimetro calaiecHco.
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8) Gliconico. Tem una troqueu ou espondeu seguido

de dois dactilos completes

:

Clnge
|

tempbra
j

floribus (CatuL).

Sic te
|

dlvcl po\tens Cypri

Audax
|
Iape

|

ft genus

Hor. V. Od. indicadas em 9).

Em Horacio o 1.° pe e sempre espondeu, devendo entao

o verso eonsiderar-se como dactilico Irimefro acatelectico.

9) Asclepiadeu menor. Tem um pe espondeu, um co-

riambo e dois dactilos :

.

Maice\nds utdvls
jj

edtte
\
regibus,

Hor. Od. I, 1: III, 30: IV, 8 ; = Od. I, 6, 15, 24, 33;

II, 12; III, 10, 16; IV,, 5, 12.

Tambem pode eonsiderar-se como um verso daotilico

puro composto dum Irfmelro braquicafalech'co (2) e dum
dimelro acafaleclico

:

M7ece\nds dtd\ vis
||

edife
|
regibus,

10) Asclepiadeu maior. Tem um pe espondeu, dois

eoriambos e dois dactilos

:

Tu ne
|

queesierls,
|

scire nefds,
||
quern milu,

\

quern tibi

Hor. Odes I, 11, 18; IV, 1Q.

Tambem pode medir-se doutros modos, v. g.

Tu ne
|

qucesie \rls scl\re nefds
jj

quern milu,
|

quern fbl

Tu ne
j

qucesie\rls,
||
scire ne\fds,

\\

quern milu,
|

quern ttln

11) ..ArisfofanicOo Tem um pe dactilo e dois troqueus :

Perdere ?
|
cur a\prlcum

Lydici,
|

die per
|
bmnes

, Hor. Ode I, 8.

12) Safic'o menor. Tem um pe dactilo entre dois Me-

tros trocaieos, mas ordinariamente o 2.° pe substitui-se por

um espondeu. pe dactilo tem quasi sempre uma eesura. v. g,

Pduca
|
nunfi\dbt;, mr\u:. pi'i\elli.t: (OatuL)

Jam sa\tls trr\rls nrvls
|

dtqiu-
\

dAnr-

Grand? \nls ml\sli Pafr,
j

et ru\benf
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Tambem pode medir-se assim

:

Jam sa\fis ter\ris nt
\\
vts at\qv-e.di\rcti

Hor. Odes I, 2, 10, 12, 20, 22, 25, 30, 32, 38; II, 2, 4,

6, 8, 10, 16; III, 8, 11, 14,. 18, 20, 22, 27; IV, 2, 6, 11;
Carmen Sceculare.

13) Safico maior.Difere do anterior em ter a mais urn

eoriambo antes do dactilo

:

- Te De\os o\ro, Sybdr'tn,
||
cur prbpe\riis a\mando (Hor.)

Hor. Ode I, 8.

Tambem pode medir-se doutros modos, v. g.

Te De\os u\ru, Sybdrm,
||
cur prbperes

|

aman\do
. Te De\us u\ru, Sybd\rin,

[j
cur prope\res a\mando

14) Alcaico decassilabo. Dois
s

daetilos e dois troqueus :

Flumtnd
|

consttte
|

rint a\cuto

Impdvi\dum ferl\ent ru\lnai

Hor. V. Odes indicadas em 16).

15) Jambico monomeiro hipercafaiech'co (raro). Tern
dois jambos e uma silaba; ou nm espondeu, urn jambo e

uma silaba

:

Fltut
|

sUen\ ft

Voiles
|

per l\mas

16) Alcaico hendecassOabo. Compoe-se dum jambico
monomefro hipercalalecHco -\- dois pes dactilos:

stet nive
|

candidum

||
lignd six \per Joco

Vtdes
|

tit al\ta
||

DlssUl
j

vc fr!\gus,

Hor. Odes I, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37 ; II, 1,

3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20; III, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

17, 21, 23, 26, 29; IV, 4, 9, 14, 15.

17) Alcaico eneassflabo. Compoe-se dum jambico
monomefro hipercatalectico" + dois pes troqueus:

Sfti^rr. cau\sai,\-cur per\irent

Si fracltiis lllla jl bdtfir I urbis

Hor. V. Odes indicadas em 16). .
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Alg'ims elassineam este verso como jambico dimetro

hipercatalecHco'com o 3.° pe" sempre espondeu:

Stete\re cau\s7;e, cur
\

peri\rent

18) Arquiloquio manor. Compoe-se dum jambico mo-

nomerro hipercafalecHco (15) -f-
tres pes troqueus:

Trdhunt\que sic\cas
||
maclu\nc>i cdjrmds

Nee, 'prd\td cd\nis
||
dlbi\cdnt jprii\mis

(Hor.)

(Hor.)

Tambem pode ser classificado como rrocaico fnmefro

basico com o 3.° pe sempre espondeu:

3.°pe 4.° pe5.° pe6.°pe*

siccus machinal cdrmas
1.° pe

Trd
2.° pe

huntqite

ou como jambico frnmefro catai.ecHco com o 3.° pe es-

pondeu :

1.° pe 2.° pe 3.° pe 4> pe 5.° pe 6.° pe

Trdhuntque siceds machinal carinas

19) Arquiloquio maior. Os tres primeiros pes podem

ser daetilos ou espondeus, o 4.° e sempre dactilo e os tres

liltimos troqueus:

1.° pe 2.° pe 3.° pe 4.° pe 5.° pe 6.° pe 7.°pe

Sulvitar- dcrh hi ems gra td vice veris et Fa voni

Alter no ter ram qudti Tint pede. clum grd ves Cy clopum

Este verso pode-se supor composto dum dacfflico te~

iramefro acafalecHco + tres pes troqueus:

SulvMr
|

dcrh lu\ems grd\td vice
||
veris

\

et Fd\voni

20) Jambico climefro braquicatelecHco (raro). Tern

tres pes jambos, podendo o 1.° e o 3„° ser substituidos por

espondeus

:

Quis cre\ddt ex\i'dem (Sen.)

21) jambico dimeteo calaSecHco. Tres jambos equina

silaba normalmente breve, podendo, "porem, o 1.° pe ser

substituido por um espondeu

:

Quondml cruenltd mce\nds
] Prceceps

[

amo\re sai\vo (oen. / .
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Algumas vezes o 1„° pe e anapesto, e entao o verso

diz-se anacreontic©:

Rdpttur?
|

quod im\poten\ii

Facinus
|

parat
\

furu\re ? (Sen.)

22) Jambico dfmelro basico. Teoricamente tern quatro

pes jarnbos, faltando ao 1.° a silaba inieial.

Non
|

ebi'cr
\

nequ(e) du]reum - (Hor.)

At
|

fides
|

et in\ghii (Hor.)

Tarnbem pode ser elassificado corao Irocaico dfmelro

cafalecHco

:

Nun e\bur ne\qu(e) dure\um

23) Jambico dimetro acatalectico- Tem normalmente

quatro pes jarnbos, podendo os impares ser substituidos p.or

espondeus. Mais raramente o 1.° jambo pode ser substituido

por um daetilo e o 2„° por urn tribraeo. v. g,

:

Sdcer
|

nepb~\tibus
j

cr/ior (Hor.)

Qua jer\re nor,
|

mo lies
|

virus '? (Hor.)

24) Jambico rnmeiro acataieciico. Tem normalmente

seis pes jarnbos, podendo' os impares ser substituidos por

espondeus. Algumas vezes pode a substitu'ieao fazer-se por

anapestos, e mais raramente por daetilos, v. g,

:

Slits
j

et %\psci Ro\ma vl'rlbus
j

r>nt

Ibis
|

Ltbur\n1s in\ter dl\td na\vmm

An hiinc
|

labu\rem memtl ld\turi,
j

decet

Hor. Epodo 17.

25) Jonico a minori. Em latim encontra-se este tipo

unicamente numa ode de Horaeio (III, 12). A poesia com-

poe-se toda de pes jonico s a minori, mas, para atenuar a mo-

notonia do ritmo. eostuma dividir-se em estrofes de dez pes

corn dois versos -de quatro pes e um de dois :

Miserar (um) est,
\

nequ(e) dmuri
j

dare ludum,
j

nitque dulcl

Mala vino
J

Idver(e), diet exldnimdri,
j

meilientes

Patrha; ver'bh'd
.
Vmauo:.

Hor.. Ode III, 12.
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425. Mefrificacao dos versos hexamefros de Vergiiio

Anna vi
\
ritmque ca

\

no Tro
j
jae qui

j
pri mus ab

|

oris (i)

Constitit ! Atqu(e)o cii
j

lis Phrygt
|

(a)agmuia
|

clrcuns I
pexlt (')

Jacte
j
mur doce |

as Ig
|
iiar(ih)omi

j
numque 15

j

coram
j

qu(e)
(

3
)

Erra
|
mus ...

danicju(e) iter i emeu
j

si tin
j

res ae
|
tecta La

j

tin 5 i
r(u)m

(

4
)

Ardua
j

Quod tibT |
dela

I
t(o)Ortygi |

am die. i turns A
j

polio (e)st (5)

Obs. — Os quatro primeiros pes podefn ser dactilos ou espondcus,

o quinto e geralmente dactilo e o sexto e cspondeu, tondo a ultima

silaba contain, lorn/a ou breve C
1
). En. I, 1.

penultimo pi; do se.gundo verso e tambem espondeu
(
2
), polo que

passou a ser dactilo o quarto pe. En. II, (58.

No tcrceiro (•>) e no quarto (•'') verso sobejou uma silaba, depois do.

sexto pe, a qual se liga, yovsinajin ao verso seguinfe. En. I, 332; V If, ]60.

No quinto verso suprimiu-se a vogal. (V) de est (/>), ein/vez da ultima

vogal da palavra anterior, segundo as regras da sivalefu. En. Ill, 154.

426. CALENDARIO ROMANO
Os- romanos coutavam os dias desde o naseimento ate

o ocaso do sol, e as noites desde o ocaso ao naseimento,

dividindo aqueles espacos em 12 horas cada.

dia dividia-se em : mane, ad meridiem, de meredie e

suprema. Tambem a noite era dividida em vigilias : prima,

secunda, tertia, quarto, vigilia, geralmente de 3 horas cada.

A semana nao tinha 7 dias, mas 8, havendo de 9 em 9

dias os mereados — nundince,

DIAS. DA SEMANA
Dies. Solis ou Dies

Dominions, domingo
Dies LuncBj segunda-feira

Dies Martis, terca-feira

Dies Mercurii, quarta-feira

Dies Jovis, quimta-feira

Dies Veneris, sexta-feira

Dies Saturni, sabado

XOMES nOS'MKSEK
Januarius, Janeiro'

Februarius, Fever eiro

Martins, Marco
Aprilis, Abril

Means, Maio
Junius, Junho

Quintilis 'ou Julius, Julhc
Sextilis cu Augustus, .Agosto

September, Setembro
October, Outubro
November, Nbvembro
December, Dezembro

Obs. — Os romanos primitivamente so tinham 10 meses; o ano

conTecava em Marco, em honra de Marts, pai d'e.Romulo e de Remo.

Os nom.es. do 5.° e 6.° mes foram substituidos. em honra de

Julio Cesar, e de Oetaviano Cesar Augusto.
,
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Na contagem dos dias do mes os romanos tinham tres

pontos de referenda : Calendas, Nonas e Ides.

As Calendas (Calendar) eram o primeiro dia do mes; as
Nonas (Nonce), o dia einco ;. os Idos (Idus) o dia treze ; mas-

nos meses de Marco, Maio, Julho e Outubro as Nonas eram
a sete e os.Idos a qninze.

CALENDARIO

April. Jun. Jan. Aug. Mir. Mai
•- c
Q « Sept. Nov. Decemb. Jul. Oct.

Feb.

1 Calendis. Calendis. Calendis. Calendis.
2 IV. IV. VI. IV.

o III. TIL v.
•

III.

4 Pricl. Nonas. Prid. Nonas. IV. Prid. Nonas.
5 Nonis. . Nonis. III. ' Nonis.
G VIII. VIII. Prid. Nonas. VIII.

7 VI

L

VII. Nonis. VII.

8 VI. VI. VITI. VI.

9 V. V. vn. V.

10 IV. IV. VI. IV.

11 III. - III. V. III.

12 Prid. Idus. Prid. Idas. IV. Prid. Idus.

13 Idibus. Idibus. III. Idibus
14 XVIII. XIX. Prid. Id. XVI.
15 XVII. XVIIL Idibus. XV.
1G XVI. XVII. XVII. xiv. !

17 XV. XVI. XVI. xni. !

18 XIV. XV. XV. XII.

19 XIII. XIV. XIV. XL
20 XIT. XIII.

J

XIII. x. !

21 XI. XII. VII. IX. 1

22 X. XL XL VII

L

23 IX. X. X. VII. '

24 VIII. IX. IX. VI.

25 VII. VIII. VIII. V.

2G VI. VII. VII. IV.
1

27 V. VI. VI. III.

28 IV. V. v. Prid. Cal.
J

29 III. IV. IV. Martii jj

30 Prid. Cal. ] III. III. 1

31 rnensis seq. j Prid. Cal.
\

Prid. Cal. l

iruinsis seq. J

imensis seq. J

I

proprio dia das Calendas, Nonas e Idos eserevia-se

em ablativo ; o dia anterior eserevia-se em acusativo e

fazia-se preceder do adverbio pridie ; os ontros dias inter-

.m
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medios contavam-fee para as Calendas, Nonas on Idos mais-

proximos, pondo o nome do mes em genitivo (como determi-

native) do substantivo), ou adjectivando o nome do mes, a

eoncordar com as outras palavras.

V. g. Idibits Novembris on Novembribus ; a. (nte) cl.{iemy-

IV (quartum) Cal.{endas) Octobris ou Octobres.

427. RELACOES DE PARENTESCO

Avo, avus
Avo (Bisavo), proavus

.

Avo (Tercei.ro), abavus

Avo (Quarto), atavus

Avo (Quinto), tritavus

Avo, avia
Avo (Bisavo), dbavia

Avo (Terceira), dbavia

Avo (Quarta), atavia

Avo (Quiiriba) , tritavia

Ounhadd (pelo marido), levir

Cuohado Op'ela mulher), uxoris

jrater.

Esposa, sponsa
Esposo, sponsus
Enteado, privignus

Enteada, privigna

Filho, filius, natus

Filhinho, filiolus

Filho bastardo, nothus, spurius

Filha, filia, nata
Filhinha, filiola

Gen-ro, gener
Homem^ homo
Irmao, jrater

Xrariaozmho, jratercuius

Irmao direito, germanus frater

Irma, soror

Irrnazinha, sororcula

Ir-rna direita, gerniana soror

•Mae, mater, parens, genitrix

Maeziiiha, matercula
Madrasta, noverca

M'arMo, vir; maritus, conjux

Menino, puer
Menina, puella

Mulher (esposa), uxor, conjux,

marita

Mulher (famea), jemina, mulier-

Neto, nepos
Neto (Bisweto), pronepos

Neto (Terceiro), abnepos

Neto (Quarto), atnepos

Neto (Quinto), trinepos

Neta, neptis

Neta (Bisrreta), proneptis

Neta (Terceira), abneptis

Neta (Quarta), atneptis

Neta (Quinta), trineptis

Nora, nurus
Padrasto, victricus

Pal, pater, parens, genitor

Faiziniho, paterculus

Prima, primo (pelos pais), pa-

truelis.

Prima, primo (pelas maes), con-

sobrinus.

Prima, primo (filhos da irma do-,

pai), amitina, amitinus.

Rapaz, adolescentulus

Rapaziioho, pupus
Rapariga, adolescentula

Sohrinho, tratris ou sororis fi-

lius.

Sohrinha, fratris ou sororis filict.

Sogro, socer

Sogra, socrus

Tio paterho, patruus

Tio avo, avunculus
Tio avo, avunculus magnus
Tia paterma, amita
Tia matenna, matertera

Tia avo, amita magna
Tia avo, matertera magna
Varao, vir

Obn -Para urn estu<lo mais'dfisonvolvido veja-se a Nomenclature.

Larina pelos JJ
.
es Antonio 1'en-ira a Car/os Folqman, aetuah/.ada por

N. Firmi.no (1938).

.._
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428. «) MEDIDAS E £) MOEDAS

a) Medidas de comprimenfo

A principal unidade das medidas de comprimento era

o pe linear (pes)= m,2957. pe dividia-se em quatro maos
travessas (palmi), e estas em quatro cligitos (dlgiH).

Os multiplos do pe eram

:

cubito (cubil'um ou sesquipes)= 6 mcios travessas :

passo (passus)= 5 p&s :

A aguilhada, (perHca)= 10 pes ou 2 passos ;

A cacleia agrdria (acfus)= 120 pe's.

A milha tinha 1000 passos (mille passus).

b) Medidas de superficie

A unidade das medidas de superficie era o pe quadrado
(pes quadral-us)= 874cm2 .

A aguilhada quadrada (scripulum) = 100 pes quadrados,
Nas medidas agrarias usava-se a geira (jugerum)= 25

ares, 182. Duas geiras faziam uma heredium.

cj Medidas de capacidade

O p& cubico (quadrafa!) = 25 1 ,856
7
era primitivamente a

principal unidade, ma's depois comeeou a nsar-se a amphora
;

-20 dnforas faziam um cubus, equivalente a nossa pipa.

A dnfora dividia-se em

2 urnas ou

8 cogii;

1 cogius= 6 sexfarii

. 1 sexfarius= 2 heminae
ou= 4 quafernarii

ou= 8 acefabuia.

A uncia ou cyafus era 'Vjg parte do sextdrio.

O Mens era i
j^ do sextdrio.

O'quadrans era i/
4
do sextdrio..

Para medir cereais serviam-se do moio (modius)=
•'^(H^i (meio alqueire) : o modius dividia-se em 2 sesmodii
e estes em 8 sextdrios cada.
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d) Meclidas de peso

pondo e a libra foram as principals unidades das me-

didas de peso; tambem os romanos .fizeram uso do as, usado-

igualmente eomo moeda. -

valor desta imidade foi alterado sucessivamente, po~

dendo coraputar-se em 350 gramas.

A libra dividia-se em 12 oncas (unciee), de 29s r,27 eada;

mais tarde equivalia a 84 denarius on drachma.

A drachma dividia-se em 3 escrdpulos (scriptulum), o

escrdpulo, em 2 obolos (pbulus); e o dbolo, em 3 quilaies-

(siiiquee).

5) MOEDA3

rei Servio Tulio mandou gravar animals— pecus— na&.

. moedas, donde veio o nome de pecunia dado ao dinheiro.

A moeda principal era o teruncius, assim snbdividido :::

Teruncius

2 Sembella

4 2
|
Libeiia on As

10 1 5
j
216

| Sestertius

10| 5 |
2

j
Quinarius ou Vicfbriai-us20

40 20|l0[ 5 |
2

|
Denarius

1 aureus = 25 Denarii.

Os multiplos do as, asse, eram : decussis (dez asses) &

centussis (eem asses). .
.'

429= Principais abreviateras usadas pe!os romanos

Os romanos serviam-se geralmente de qnatro Domes

proprios, alguns dos qnais escreviam em abreviaturas.

1) Prenome (pramomen) P. (= PvMius), nome da. pessoa..

2) Nome {no-men) Cornelius, nome da gens.

3) Cognome {cognomen) Scipio, nome da familia.^

4) Sobrenome (agnomen) Africanus, tornado dos feitos ou

oriundo da localidade.-'Da.i, P. Cornelius Scipio Africanus.
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ABREVIATURAS MAIS USADAS

.A Aulus

.A. B. Artium baccalaureus

A. C. Ante Christum
A. U. 4?z?zo Domini

:.a, Q. ante dze??i

.A. M. Anno muncli; ou A?iie

meridiem; ou Artium magister

.Ap. ^ppMiS
A. U. C. .A?t?io urbis conduce

B. V. Be?ie vale

C. Cams ou Gaius
Gal. Calendce
-Of. Confer
CI. Claudius
On. Cnceus ou Gneius
Cos. Consul
Coss. Consules ou ,

Consulibus

D. Decimus, ou Divus
:d. O. M. Deo Optimo Maximo
D. D. Do?io cZedii, ou dederunt
D. D. D. Dai, dicai, dedicat

D. M. Diis manibus
ed. eclitio

e. g. ou u. a. exempli gratia, ou
uerbi gratia

Eq. Rom, Egzies Romanus
etc. ei cetera

F. Filius

F. C. Faciendum curavil

G. Gaius
h. e. /xoc esi

H. S. Sestertius

H. S. E. Hie siiiis esi

ibid, ibidem
id. zde??i

Id. Jdii's, ou Idibus

A. e. id esi

Ictus. Jurisconsulius

Imp. Imperator
K. Kceso
K-al. Kalendce

. L. Lucius
L. ozi Lib. Libertus ou Libertas

L. B. Lector benevole

I. c. Zoco citato

Leg. Legatus
M. Marcus ou Manius

M. D. Medicines doctor

L. S. Locus sigilli

M. P. MiZZe passus

Mag. Magister
MiSS. Manuscripts
Mam. Mamercus
N.. ow. Won. ZVo?ice

N. B. Note be?ie

N. L. iVon liquet

,
OB. Obirt

Obs. observa ou observetur

P. Publius
P. C. Patres conscript!

P. M. Post meridiem
P. R. Populus Romanus
Pant. Max. Pontifex Maximus
Praef. Prcefectus

Proc. Proconsul .

Proq. Proqucestor

Q. Quintus, ouQuirites, ou. Quces-

tor

„Q. E, D. Qziod erai demonstran-
dum

Q. P. F. Q. Qwcd /eZis faustum-
que (sit)

R. P. Respublica
Ser. Servius

S ou Sex. Sextus
S. C. Senatus consultum
S. P. D. Salutem plurimam dicit

S. P. Q. R. Senatus Populusque

Romanus
Sp. Spurius
Sq. sequenti

S. T. P. Sanctce Theologies pro-

fessor

S. V. B_. E. E. V. Si uaZes, be?2e

esi; et/o wdeo
T. Tiiiis, ou Tullius

Ti. Tiberius

Tr. Tribunus
V. Fixii

V. Vemis., ou versum
vid. uide

v g. = uertn gratia

viz. videlicet

X. V. Decemvirum

Obs. — iVos bo?is diciondrios encontram-se as principals abrevia-

turas, no inicio ou em cada letra.
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430' Ordem crortologice dos principals escrirores

de toda a literature latina.

M. Acoius Plautos, falecido em ... •
Q. Enius, falecido em
P. Tereinitius Afer, falecido em

T. Lucretius O'aro, falecido com 44 anos

C. Valerius Oato-llus, falecido com a idade de 30 anos... .

C. Julius Caesar, assassinado no Senado com 56 anos.

M. Tullus Cicero, decapitado aos 63 anos

C. Sallustius Crispus, falecido em... •

Cornelius Neposjalecido em
P. Vergilius M&rojalecido em,

Albius Tibulus, falecido em
Sextos Aurelius Propertius, falecido em ':

Quioitos Horatius Flaceus, falecido em

P. Mainiiius, falecido em...

P. Ovidius Naso, falecido -em

Titos Livius, falecido em '••

T. Phsedrus, falecido em

M. VelMus Palterculus, falecido em

Q. Curtius Rutos, falecido em

A. Persius Marcus, falecido com 29 anos de idade...

L. Arunaeus Seneca, morto por Nero

M. Annseus Lucamus, morto por Nero aos 27 anos de idade

T. Petromius Arbiter, suicidou-se em... ...

C. Plinius Secumdus on Major, morto pelo Vesuvio..

C. Valerius Flaecus, falecido em - •

M. Fabius Quintilianus, falecido em

P, Papinius Statius, falecido em ...

C. Sllius Ital'icus, falecido em -...
•

C, Cornelius Tacitus, falecido em

M. Valerius Martialis, falecido em

C. Plinius Caecilius Secuindus, falecido em,

L. Annseus Floras, falecido em

C. Suetonius "Tranquillus, falecMo em

Decimus Junius Juvenalis, falecido em

(i)569
(
2
) 184

. 584 169

. 594 159

. 701 52

. 704 49

. 709 44

..' 710 43

. . 718 35

.. 723 30

.. 725 2S

.. 735 1«8

.. 737 16

.. 745 3

762 () 10

.. 767 15

.. 770 18

.. 783 31

.. 786 34

.. 802 50

.. SIS 61

. . 816 64

ie 817 65

... 817 65

. . .
»2'.8 76

... 829 77

... 847 95

... 848 96

... 854 102

... 860 108

... 861 109

... 866 114

... 867 115

... 869 ii7 ;

... 879 ' 127.

.(') Anode Roma. (
2
) Antes de Cristo, C) Depois de Cristo.
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431. REGRAS PARA FAZER UMA VERSAO

Dividam-se as oracoes tal «mo em portugues; procure-se pri-

meirameS o prSicado, veja-se em que oiumero e pessoa ele este, e,

"oX'^tale que o predieado -- de forma (verbal- eoneorlda com o

So^ftSepsssaa, procure-se uma ou mais palavras em

«m (em vSude de o sujeito ir para o -nam, ou para acus., nas or.

;S£') Z S«ou £> PL, da 1.* 2, ou 3<, pessoa, coaforme o verbo.

Se o verbo e tasitivo, procure-se em seguida o compZ. ^r. que

deve estar em acus., e, depois o compl. indir., que estara em cZat

So verbo nao pelde compl. dir., mas swn 7iom e precZ. do su?.,

OTocSie^uTou mais palavras em nom., ou em acus., conforme o

^^r^ter^^SHraeao teem a fun5ao designada pelo

,aso em que estao- compl circunst. 'de tempo, lugar, f*m, etc

A construct gramatical latina difere muito Ida- ^teufiM "^
^ural roortuouesa; e vamtajoso. por isso, eomecar a ler todo o peiiodo

do t£SpSo S o fim, fixaodo as palavras em noiminatavo (suj.) e o

vtto Sj E&es e'lemeaitos essenciais da oracao ocupam geral-

SteS^el. Por esta simples leitura^^^^s

la^e

s

S

uma rdeiadoeonjunto, que facilita a sigmfieacao propria daspalavias.

Ooovem fixar nos vooabuios a sua espeeie, modif^^^^>
^enero .utoero tempo, pessoa e voz, em que se earcoootiam

^Soue urn mesmo oom pode ter casos iguais. e fcxwnas paremdas

las afv^as diliinacoes; os verbos pedem ser semelhantes em dwer-

sos 5Spos e Sua s a outros verbos.de conjugates diferentes Quaaido

s3 Soto perfeito. procurem-se os casos parecHdos das

LcSacdes e os tempos e pessoas dos ve^os cousul^d^^ona™,
,om o fim de encontoar o vocabulo a quepentenca afoimaem Q^stao

V& -n« ilin^ua latina palavras que servem as -yeses para ornai

e.tno <^oO^T^W SCILICET, CUM TOM, SANE

OHIDEM iNffiMiliRUM... equivalentes a particulas de leake.
Q

™m'trair o pensamento do autor, pode muitas vezes mud«
o sujeito da activa para a passiva, e vice-versa ^^^^^
soes Os latinos formavam mais frequentemente ABL. ABtoQLUlob,

a exor^nS las varias circunstancias de tempo, de causa, Heoonces-

ioXrSo que nos formamos os PABTIOTOS, tambem chamados

iBSOLTJTOS ou ORiAiClOrilAIS.
'

D°ve presitar-se urn cuidado especial a pomtuacao. Assam, em

fodos os memforos duma frase, eotacados entre duas vrrgulas, oomo

s° Ssim ablativos' <
absolutes, nunea se devem isolar as palavras

aue Sao entre virgulas, nem juntar-se-lhes outrias palavras esaa-

A-has que pertencam aos oUtros membros da frase.

Deve se^uir-se -taoto quaoto seja possivel a ordera do latim Ha

oessoas que costamam por por ordem gramatical urn teecho La^mo,

disponido nele as palavras a portuguesa. Es^e processo cnou o adagio

«Quidrecte construit, recte vertU,— quern tfaz boa construcao, faz bud .

traducao». -,',„ „n„H^
Se ^depois de construJda uma frase, mao se alcancai o sentUdo,

.ecorra-se ao contexto e faca-se ligacao desta frase com as irases

anteriores ou seguintes, porque as frases nao exprimem ponsameiuos

solados mns estao ligadas, piesiando umas csdarecimenios as ou,ras.
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4b, pag. 106

ABEAT1VO, § 23

Ablativo absolute, §§ 222 e 360

Ablativo de abundaineia, § 205

A'talativo d-e carencia, § 206

Ablativo de causa §§ 201 e 200

Abla't'ivo de eomparacao, ss 015

e 216

Ablativo de desceaideneia, § "214

Ablativo ide instramento, §§ 199

e 200
Ablativo ide lugar donde, § 220

Ablativo de lugar onde, §§

e 2119

Ablativo de ipreco, § 204

Ablativo de qualidade, 217

Ablativo de irespeite, § 198

Ablativo de 1 separacao, 207

Ablativo de tempo, § 22,1

2118

Ablativo ou Acusativo, 1188*)

Ablativo ou Acusativo (preposi-

coes com), § 177

Ablativo (Regencia do) , § 197

Ablativo regido por adgectivos,

§ 218

Ablativo regido por verbos, §§ 208,

209, 210, 214 e 212

Abreviaturas principals, § 429

Abundanoia Ablativo de) , § 205

Accedo, § 1904b), obs. 2

Acentuacao, § 15

AOUSATCDVO, § 23

Acusiaitlvo Ide extensao,. § 176

Acusativo de lugar §§ 179 e ISO

Acusativo de tempo, S 221, obs. 7

Acusativo (duplo), §§ 174, 175

e 178

Acusativo e Ablativo, § 205-b)

Acusativo e Dativo, § 205-b)

Acusativo e Genitivo (verbos

com), § 173

AcusaitiVo em vez de Gen. ou de

AM., § 185

Acusativo ou Ablativo, §§ 177 e
1'88-b)

Acusativo ou Dativo, § 167, obs.

Acusativo ou Dativo (Regeocia

do), § 107-b)

Acusativo na poesia e na prosa,

§ 164

Acusativo nas exelamacoes, § 183

Acusativo (Regencia do), § 169

Acusativo (regido por verbos),

§ 171

Ad, pag. 107

ADJECTIUVOS Oda l-a classe),

pag. 28

Adjectivos (declimacao dos) , § 47

Adjectivos defectives, § 48

Adjectives (Emprego especial),

§§ 243, 244 fe 245

Adjectivos (irregularidades dos

graus)

,

52, 53; 54 e 55

3; § 189, obs. 1 e 3; § 192, obs. 4

Adjectivos patranimieos, § 153

Adjectivos relatives, § 265

Adjectivos (Tabela Mnemoniea),
pag. 38

ADVfiRB'IOS de Mode, § 166-<a)

Adverbios (Emprego especial)

,

§§ 243, 244 e 245

Adverbios 'Numerals, §§56
e 155-b)

Adverbios (de tempo, lugar, modo,
quantidade, opiniao), §§ 148

e 144

AGENTE, § li99, obs. 1 e 2
Agente da passiva (Abl.), pag. 160

» da passiva (Dat.), pag.

1(60, § 1S5

Ajo (coiijugacao de), § 1S7-2)

Avib, pag. 107

AnaeolUtia, § 400

Aposicao, §§ 166 e 167
.

Aposto, §§ 158 e 166

Arse, § 417

Assunto (Ablativo d'e) ,
pag. 160

Atributo, § 158

Ave, § 139-6)

C

Calendario Romano, § 426

Garacteristlca, pag. 20

Cardinals (Numerals), §§ 56, 57,

58 e 59

Carencia (Ablativo .de), § 206

CASOS, § 28

18
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Casos (particularidades de ;
al-

guns), §§ 38, 3'4e36 .

Casos O'terminacoes dos), § 24

Causa (Abla'tivo de), pag. 160;'

§§ 20,1 e 202

Oausa OAcusativo de), pag.. 160

Cedo, § 139-6)

Oesura, § 420

Ccepi (iCoinjugaiCao de), § 136-1)

COLOOACAO das palavras, § 386

Coloeacao das pTepo.sicoes, §§ 391

e 392

Coloeacao das oraeoes, § 397

» de diversas palavras,

§§393 a 396

Coloeacao de adjectivos e do ge-

nitive, §§'388 e 3189

Coloeacao dos adverbios, § 390

Coloeacao simples, § 387

Compainhia (AM.), pag. 160
COMPARACAO (AM.), pag. 160

Comparaeao (Ablaitivo de), §§215
e 216

OOMPARATWO (grau), § 50^

Comiparativos (Emprego espe-
cial), §§ 24!6, 247, 250, 251 e 252

Comjplemento directo (Aous.),

§ 169; pag. 159

Complemento indirecto (Dat.),

§ 187; pag. 160

Composieao (prefixes, justaposi-

cao do'is .radicals), pags. 104,

105,' 106, 107 e 108

Compostos falsos, pag. 108

Comuns de dois (names), 20

CONCORDANiOXA, pag. 114
Caneoidaneia 'do adjeotivo com

o sujeito, § 159-a)

Coneordaneia dos coleotivos,

§ H6Si-a)

Ooincoi'daaicia do pronome de-

monstrativo, §§ 255 :e 256

Concordameia do pronome rela-

tivo, §§ 257, 253, 259, 260, 261,

262, 263 e 264

Coneordaneia do verbo com o su-

jeito, § 159-a)

Condieional, § 268

OONJUOACAO, § 23

Conjugacao (Primeira— Activa)

,

§ 89; pag. &8

Conjugacao (Primeira—Passiva)

,

pag. 59

Conjugacao (Segunda— Activa)

,

pag. 60>

Conjugacao (Segunda—Passiva)

,

pag. el

Conjugacao (Teroeira— Activa)

,

pag. 62
Conjugacao (Terceira—Passiva)

,

pag. 63
Conjugacao (Quar'ta — Activa)

,

pag. 64

Conjugacao (Quarta— Passiva)

,

pag. 65

Conjugacao perifrastica, § 95

Conjugacao perifrastica activa,

pag. 216

Conjugacao perifrastica passiva,

§ 353:

"

Oomijugacoes (sisteimas de), 82

Conjugaeoes (Tafoela Mnemcni-
ca). pag. 57

CONJONCAO condieional sz, §

366-a)

Conjunicoes adversativas, § 364-c)

Conjuncoes eoimpaa-aitivas, § 368
Conjuncoes eonelusivas, § 364-d)

Conjuncoes eopulaitivas, § 364-^a)

Conjuncoes (eoordenativas e su-.

bordinaitiivas), § 145

Conjuncoes deimonstrativas cau-
sais, § 364-e)

Conjuncoes disjuntlvas, § 364-b)

CON'JTJNTlfVO :e seus tempos,
§ 312

Coinjuntivo nas interrogacoes,

§ 288

Conjuntivo nas oracoes causais,

§ 292

Conjuntivo nas oracoes compa-
rativas, § 284

Coinjuntivo nas oracoes eondlcio-

nais, § 282

Conjuntivo nas oracoes eonse-
cutivas, § 2S0

Conjuntivo nas oracoes conces-

sit as, § 296

Conjuntivo nas oracoes finals,

§ 290

Conjuntivo nas oracoes integran-

ts 289

Conjuntivo nas or. interrog. in-

dir„ § 291

Conjuntivo nas oracoes relati-

vas, § 297
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Conjuintivo ,nas oracoes subordi-

naUas, § 304

Conjuntivo nas oracoes tempo-

rals, § 295

Oonjuntivo optative, § 286

Conjuntivo potencial, § 285

Construcao pessoal, § 335-a)

Construcao impessoal, § 336-b)

Consoamtss (Quadra), pag. HI

Cdnsoantes, pag. 12

Coordenacao das oracoes, § 363

CUM, pag. 107

CUM, icohj. temporal, § 293

D
DATIVO, § 23

Da'tivo '(Adjectives com), § 192

Dativo (Adverbios com), § 192,

obs. 5.

Dativo, agente da passiva, § 195

Dativo de f-im, § 194-obs.

Dativo '(duplo)-, § 1»94

Dativo etico, § 193.

Dativo nas exiclaimacoes, § 183,

obs. 2

Dativo na poesia, § 196

Dativo ou Acusativo (Regencia

do), §. 170-*)

Dativo ou Acusativo, § 137, obs.

3i; § l'S9, obs. 1 e 3

Dativo ou Genitivo, § 187, obs. 2

Dativo ou Genitivo (adjectives

cam), § 192*), obs. 1 e 2

Dativo (Regencia " do) ; § 186,

1137, 1*88, 1189

BBOiIiMACAO, § 23

Declinacao (primelra), § 25

Declinacao ('segunda), § 28

Deeltaiacao Otenceira) , § 31

Deolinacao (quarta), § 37

Dealinacao Oquinta) , § 39

Dapoantes <Veribos), §§ 90, 91

Depoentes (Veiibos semi-) ,
pag. 67

Derivacao, pag. 1018; § 149

Descemdencia (Ablativode), § 214

Desioencias, pag. 20

Determinative (gen.), pag. 1(60

Dias :da semaina, § 426

Dis, pag. 1017

Discursos: idirtecto e indireoto,

§§ 338, 339

Distancia (Abl.), pag. 160;

§ 18M))

Distancia (Acus.), pag. 160

Distributives (Numerals), §§ 56,

61, 62

Ditongos, § 3nb) e pag. lil-b)

Domum, § 180

Duplo acusativo; §§ 174, 175, 178

Duplo dativo; § 194

DURACAO, § 182

Duracao (tempo [Acus.]), pag.

160

E

Eclo (coojugacao de) ; § 131-3)

EMJPR&GO ida 2.a pela 3La pes-

soa no conjuintivo, § 305

Emprego dos proinoimes §§ 402

a 416

Emp-rego geral e especial dos ca-

sos, pags. 120', 159 e 160;

Eo (ccinjugacao de), § 133-5)

Epicenos (names), § 21

Esoritores da literatura latina,

§ 430'

Estilo epistolar, § 281

Ex, pag. 107

P

Fari Cconjugacao de), § 138-5)

Fero (conjugacao de), '§ IS 0-2)

FEGURAB Mbimas, pag\ 237 a 241

Figuras ids igraimatica, pags. 237

a 239
Piguras de Retorica, pags. 239

a 241

PliM '(Acusativo de) ,
pag. 160

Pirn (Dativo de), pag. 160

Pirn (em dativo), § 194; obs.

Pim (formas de o exprimir),

paig. 1S8-C)

Fio (ooinjugacaio de) ; § 135

Fonologia, pag. 9

PORMIACAO das palavras, pag.

104.

Por,macao de adjectives, § 152

Fonmacao dos a'dverbios,
. § '1B5

Ponmiacao de substantivos, . § 1159

Formas nomiinais, pag. 49

FUTURO imperfelto, . § 275

Puturo perifeito § 276

Puturo perfeito do conjuntivo,

§ 314



INDUCE GERAL

G
Genera (pela significacao) , § IS

Genera (pela teiiminacao), § 1.8,

27, 30, 312, 3i8 e 40

GBNEPITO, § 23

Genitivo definitive, § 230'

Genitive de genera, § 229, a)- e b)

Genitivo de lugar, § 239

Genitivo de preco, § 23-7

Genitivo de qualidade, § 231,

Genitivo e Acusativo (verbos

com), § 1,73

Genitive objectivo, § 227

Genitivo ou Dativo (adjectives

com), § 187, ob's, 2; § 192-b,

obs. 1
. e 2

Genitivo partitivo, § 228

Genitivo possessive, 88 224 e 225,

227-oba 1

Genitivo (Regencia do), § 224

Genitivo regido per adjectives,

§§ 2312 :e 23(3
'

Genitivo regido per advenbios,

§ 229, e)

Genitivo Tegido por sum, 8 226

Genitivo regido por verbos, 88

234, 235, 236

Genitivo (sua ooloeacao), 88 338

e 3189

GERUNDiIO, pag. 49, § 81

Geruodio e gerundivo, 88 348 a
352

Gerundivo, pag. 49, § 81

Gramatica Latina, § 1

GRAUS dos adjectives, § 49

Graus dos adverbios, § 144

Gregos (nomes) § 26, 29, 36

H
Heodiadis, § 401

IDADE, § ISl-c)

Idalde (Acus.), pag. 1160

IMPERATIVO cenjuntivo, § 320

Imperative) e sens tempos, 8 '319

Imperativo ifuturo § 31(9

Imperative negative § .321

Imperativo presente, § 3.1:9

Imperativo proibitivo, 8 3:21

In; 8 177 a) , -tb)
;
pag. 10-7

Incoativos (verbos) , §§ 118, 119,

ieo

INDICATWO e seus tempos,

§ 267 e seg.

Indicative nas oracoes causais,

§ 292

Indicative .nas oracoes condicio-

nais, § 283

Indioativo nas oracoes relativas,

8 297 '

Indicative nas oracoes tempo-
rals § 295

INFINITO com v, afectivos, § 332

Iniflinito com v. impessoais, 8 333

Infinito com v. sens, e decl. 8 3S0

Infinito com v^ volitlvos, § 331

Infinito e seus tempos, 8 322

Infinito narrative, § 327

Infinites, pag. 49

Infinites (presente, perfeito e fu-

ture), §§ 341 a 345

Infinite (Regencia do), 88 324,

325. 3216

Inlit (conjugacao de), § 13:7-4)

Inqucun (conjugacao de), § 137-3)

Instrumento (Abla'tivo 'de) 88 199

e 200

Interest, 8 238

Interjeicoes, § 146

INTERROGACAO disjuntiva, §

376

Interrogacoes (no eonjuntivo)

,

§ 288

Interrogacoes no disourso diree-

to, § 340'

Irregularidades particulares de
Sintaxe, 88 398 e 399

L

Letras, 8 2, pag. 9

Liberdades poeticas, 8 421

Linguageim perifrastioa, 8 95

LUGAR donde, 8 220

Lugar crude, 88' 218 e 219

Lugar oode (AM.), pag. 160

Lugar onde (Acus.), pag. 159

Lugar onde (Gen.), pag. 160

Lugar onde (genitivo de), 8 239

Lugar (para onde), 88 179, ISO;

pag. 160 (Acus.) idem (Abl.)

Lugar por onde (Acus.), pag. 159

M
Male* (conjugacao de), 8 182-4)

Materia 0AM.), pag. 160
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MEDIOA, §§ 248 e 249

Medida OAcus.), pag.. 160

Medida (Gen.) ,' pag. 160 .

Medida de lex'tensao, § 181-a)

Medida de idade, § 181-e)

Medidas, §428
MEIO (Ablabivo de), pag. 160

Meio (Acusabivo de), pag. 1160

Memini (conjugacao de), § 136-1)

Meses (Nonnes das), § 4126

Mebrica (Rudiimenbos .de) , § 4,16

Mebrifleacao dos versos de Ho-
racio, § 424

Mebrificacao dos versos de Ver-

gilio, § 425

Moldo (AbL),pag. 160; § 203

Modos dos verbos, § 78.

Moedas, § 428

Monossilabos (quantidade dos),.
§§' iSi e 14

Morfologia, pags>. 9
>

17

N
ne, §•§ 307, 3il0>, 3IK1

Negacoes, §§ 37Q a 384

Nequeo, § 1S4

Nolo (conjugacao de), § 132-4)

NOME PtRjEDIlCATIVO do eoim-

pleimenbo directo, § 174

•Nome prtedieabivo do sujeibo, §

'lffl-fo); pag. 159

NO'MIiNAT:rVO, § 23

Nomiinativo nas exolamacoes, §

4183, obs. 1" e 3

Nominabivo (Regeneia do), § 168

NUMERATS (adverbios), § 56

Numerals (Quadro dos), § 56

Numeros, § 23

O

Ob, pag.- 107

Odi Ccoinjugaeao de), § 136-1)

ORACAO impessoal, § 165

Oracoes eausais (conj. ou ind.),

§ 292

Oracoes causais (Esqueima), pag.

188

Oracoes comparalbivas (eonjuai-

tivo), § 284

Oracoes comparabivas (Esque-

••m.a), pag. 188

Oracoes concessivas (conj.), §

396

Oracoes concessivas (Esquema),

pag. 189

Oracoes condicionais (indicative)

§ 283
Oracoes coindicionais (conjunti-

vo), 2:82

Oracoes condicionais (Esquema),
pag. 187

Oracoes conseeubivas (eonjunti-

vo), § 290

Oracoes eonseeubivas (Esquema)

,

pag. 1©8

Oracoes dubitativas, pag. 229

Oracoes e modos em geral, § 266

e seg.

Oracoes finals Xeonjuntivo), §

290'

Orac&es finais (Esquema), pag.

18r
8

Oracoes iinfiaiitivas, § 329

Oracoes infinitivas (Esquema)

,

pagis. 209 e 210

Oracoes inbegrantes Oeonjuinti-

(Vo),.§ 289

Oracoes (integrantes) substam-

bivas, § 307

Oracoes inberrogativas, § 374

Oracoes iwberrogativas direcbas,

pag. 2218

Oracoes inteiTogabivaS' indirect

tas (eoinjuntivo),

229

291; pag.

Dracoes negatwas, § 3®2-b)

ORACOES REIiATWAS, § 361

Oracdes relativas (conj. ou ind.)

;

§§" 297, 298, 299", 300, etc.

Oracoes relativas (Esquema),
pag. 190

Oracoes (sua eoordeinacao) , § 363

Oracoes (sua^ subordinacao) , §

365

Oracoes substantivas (completi-

vas), pag. 193

Dracoes temporals (conj. ouind.)

§ 295

Oracoes temporals (Esqueima),

pag. 118:9

Ordinals (Numerals), §§ 56, 60

Origem (Ablativo de), pag. 160

BALAiVRAS derivadas, § 148

Palavras prlmitivas, § 147

.1

ST"~" •"":• J
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Parenteseo (Relacoes de) § 427
'

PARTES do discurso, Ss 1*>

Partes da oracao, pag. 114

PARTICiHDO absolute, ^ mi e

0:0(1

Participio do future, '§§ 277, e 278

Participio do perfeito, §§ 87, 280

Participios; pag. 49, ^ &1
,

3'56

a 362 s

PARTiOU'UAS interrogatwas, §

375

Particulas megatiivas, § 379
'

Partvm (adv.), § 228, obs, 4

Partitive (ganitivo) , § 228

Patronimicos (Adjectives) , * 153

' Perfeitos irregulares na l.
a con-

jugacao: SS 96, 97, 98 99; na

2.a oonj. §§ 100, 101, 102,. 103,

104, 1«5, 106; na 3» conj

107 108 109, I'M), HI, l'12 1|1B'>

1114, US, Hi6, 117, 121; na 4*

conj. §§ 122, 123

Perifrastiea (Conjugacao ou Lin-

guagem), § 95

pfiS: falsos e vealdadeiros, 1 .417

Pes- simples e eoimpostos, s 4U,a

Peso (Genitive de) ,
pag. 160

Plural (n'oimes do), §41

Polissilabos( quamtidade) ,
s>* i-i

e 12

Posse (Gen. de), pag l60
/

Possum .(coiriGUgacao de)
*Jf

,£L
PPJECO (Ablativo de) ,

§§204,>^<<

Preco (Gen,), pag. 160; § 237

PFJEOiaADO, § lS7-a)

Predicado (iaifianto) , § 323

PREEIXQS (ATteracoes dos)

pag. 106

Prefixes (Qualdro dos), pag. 106

PRJEPiOSiICAO sem, sua versao,

§ 3i51l!-oib's.

Preposicpes, § 142

PRESENTE -do conjumtivo, fc 2&&

Preterito perfeito do conjuntivo,

piterito (Teima do), §§ 84, 85

Pro, pag. 107

Prodesse (conjugacao de), pag.

Prolepse § 40il

PPjONOikiES correlativos, § 76

Pronoimes demonstrati'vos, pag.

43; §§ 64, 65, 66,^67

Pronoimes indefimdos, §5; 72, 7'3,

74
>
7S -

« n,

Pronoimes interrogativos, * a
^

Proinom'es pessoais, pag. 43, b

63-a) , .„.

Prooomes possessivos, pag. 4d,

§ 63Mb) ,

Pronoimes (Qualdro dos), pag. 4o

Pronome reflexo, § 68

Pronome relative, §§ b'9, *< A L

373-

Pronome relative indefinido, § 70

Pronomes (significacao e e-mpre-

Fo) §§ 402 a 415

Pi^inuincia normal ou restaurada,

P^-'g-
9 in

Pronuncia tradicional, pag. i«

s 270
Presence do indicative

Presentee (Terna do), § 83

Preseote historico, § 272 _

PRETERITO imperfeito, § 2/3

Preterito maas que perfeito, fc 274

Preterite mais que perfeito do

eonjuntivo, § 3116

Preterito Perfeito, S 271

QUAUTDADE (Abl,), pag. 160;

Qvklidade (Gen.), pag. 160, §231

Quantidade das silabas, & 7.

Queo, § 134

Quin, § 3il0-£)

Quod, § 3384))

Quominus, § 310-b)

R

Raizes, § 147

Re, pag. 107

Refert, § 2318 .

RESPOSTA affirmativa, S 61*

Reaposta negativa, S 378

Resposta reotificativa, S oTb

Rus, § 180

S

Salveo (conjugacao de), S 139-6)

SIGNIEICACAO (iditferonte no

plural), § 41
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Signifieaeao (diferemte no sin-

gular), § 41

Signifieaeao dos pronoimes, §§

402 a 416
Singular (names do), § 41

Sub, § 1'77-a) .e b) ;
pag. 107 .

Sintax'e, pags. 9, 114

Subordinacao date oracoes, § 365

SUBiSTIAONraWOiS eoimpostos, § 42

Substantives defectives, § 44

Substantives h'eterdiclitos, § 45

Substantives mdecliioaiveis, § 43
Substantives nete'rogeineos, § 46

Substantives Oquadro die elemen-
tos dos), pag. 20

Substantives (Tabeila Mnemooi
ea), pag. 34

Sutter, § 177

SUFIXOS .aldverbiais, pag.- 113

Sufixos diminutives, § 151

Sufixos nominais, pags. 110 e 111

Sufixos verbals, pag. 1'12

SUJEITO, § 166

Sujeito (Aeus.), pag. 159

» 0Nom.), pag. 159

Suj'ei'to (infinite), § 3i23

SUM com dative, § 1(86, obs. 2

Sum (conjugacao de), § 88

» (Compostos de) , § 88

Sum, t'er, com dative, § 191

Super, § 177

STJPERLATOjVO (grau), § 51

Superlatives (Emprego especial),

§§ 253 e 254
SUPXNO, §§ 346 e 347

Supine (Tema do), § 86

Supines, pag. 49; § 81

Supines irregularis na l.
a con-

jugacao §§ 96, 97, 98. 99; na
2.a conj. §§ 107, 108, 109. 110,

111, 112. 113. 114, 1115. 116,' 117,
121: na 4.a 'conj. §§' 12:2. 123.

124 125. 126 127, 128

TEMA, pag. 20

Tema dos verbos, pag, 55

TEMPO (duracao, em Acus.),

pag. H60; § ii82

Tempo em que (AbL), pag. 160

Tempo em que. em quanto tem-
po! § 221.

Tempos dos -verbos, § 79

Tempos (Formacoes dos) pag.
51'

Termiaracoes dos verbos, § 80

Tese, § 417
Trans, pag. 107

U

ut, §§ 307, 30.9, 311

ut non, § 308

V

VERBOS, pag. 48

Verbos afectivos, § '332; pag. 210

Verbos deelarativos, pags. 209 e

210'; §• 3!30

Verbos defectives, §§ 136, 187,

138, 130

Verbos depocntes, §§ 90 e 91

Verbos depoentes (conjugacao

dos), § 92

Verbos desiderativos, § 154

Verbos frequentatives, § 154

Verbos irmpessoad's, §§ 140, 141,

333; paig. 209

Verbos Meoatdvos, §§ 118, 119,

120, 154

Verbos irfegulares, §§ 129, 136,

1311, 1312, 1313, 134 e 1315 (Quadro
dos), pag. 94

Verbos (observacoes e irregula-

ridades), §§ 93 e 94

Verbos semi-depoentes, pags. 67

e 75

Verbos sensltivos e deelarativos,

pags, 209 e 210 ; § 330

Verbos vojitivos, § 331; pag. 210

Versao do latim (Regras de).

S 431

VERSOS (Nomes dos), § 423

Versos (principals espeeres), §

424

VOCATIVO, § 28; pag. 160

Vocative (Emp'rego do), § 242

Voeativo nas exclamacoes, § 183

obs. 1

Vogais, § 3

Volo (conjugacao de), § 182-4)

Voses (dos verbos). § 77

t~
. _ .
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Exegi monumentum aere perenmua

Regalique situ VJ^f^f^ impotens
Quod ncm iraber edax, non Aqu ?

Possit diruere ant mnumerabilis

Annirum series et fnga temporum.

Nonomnis moriar multaque pars mex
(

Vitabit Libitinam; usque egc
,

poste
*
a

Crescam laude recens, dum Captohum

Seandet cum taeita virgme pontifex

H.ear Qua violens obstrepit Autidus

F aua Pauper aquae Daunus agrestmm

Il^r oVo-ru e,^PJ^
PrmcepB Aeolram carmen ad Italos

DotaLe modes. Sam. .up«W
Onaesitam meritis et mini Delpmea

iZl! c^ge votes, Melpomene, comam.
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- Oto. Livro III, 30)

Pamque opns exe8 i,^^J^^^
.Nee potent ferrum, nee e.ax »^ere

Cum volet, ilia dies, quae ml
.
" e01 P

;.

Parte tamen mehore ^.f^XJnostrum.
Astra ferar, n7ea^"lna7oLtia terris,

Quaque patet ^^"^ia saeeula fama,

frqilfUrtrXm P-agia ;
vivam

(OMn-MeUwyrfo**'- Livro XV, 8lll8,J)


